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و  يفرد میان اتارتباط زمینه چه در یروزمره در جوامع انسان يها از تعامالت و کنش يبسیار پایه ،اعتماد

 از ماننـد اي از عوامل  در بیشتر جوامع به علت مجموعه .هاست بین گروه یارتباطات اجتماع حوزه چه در

هـاي انتقـادي و یـا میـزان پاسـخگویی نهادهـا و        خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتمـاعی، وجـود رسـانه   

ها  در عین حال بررسی .هاي تابعه کاهش یافته است هاي عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان  سازمان

 جامعه احتماالً دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادي در یک نشان می

در ایـن مقالـه پـس از مـروري      .ثر استؤاي بر آن م نماید و یا به گونه این حالت را تشدید یا تضعیف می

هاي آن در نوسـانات اعتمـاد سیاسـی     لفهؤثیر عامل اقتصاد و مأاجمالی بر مبانی نظري اعتماد سیاسی، ت

عوامـل و   وضـع ر گویـاي آن اسـت کـه    آمـده از پـژوهش حاضـ    نتایج به دست. د شو ارزیابی و آزمون می

هـاي مقالـه    یافته. ثرندؤهاي اقتصادي یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه م متغیر

هـاي مهـم اقتصـادي و فسـاد مـالی       شـاخص  است که میزان ثبات اقتصادي، وضـع گر آن همچنین نشان

   .سیاسی خواهند داشتثیر را بر اعتماد أدر جامعه به ترتیب بیشترین ت) اقتصادي(

  واژگان کلیدي
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  مقدمـه

اعتماد عمـومی نسـبت بـه دولـت بـراي      

ــام    ــر نظ ــارگزاران ه ــان و ک ــدیران، کارکن م

زیــرا در پشــتیبانی از  ،سیاســی اهمیــت دارد

هــاي عمــومی و  مشـی  تـدوین و اجــراي خــط 

ــربخش  طــور همراهــی و همــین ــاري اث همک

ــی    ــا م ــوري ایف ــش مح ــهروندان نق ــد  ش کن

(Gordon, 2000,p.296) . پیوند متولیان امور

در بخش عمومی از یـک سـو و شـهروندان از    

سوي دیگـر بـر میـزان موفقیـت و پیشـرفت      

اعتمادي و جدایی مردم  افزاید و بی جامعه می

تواند به عنوان آفتی نابودکننده  مت میاز حکو

مدیران را با شکست و ناکامی گذاران و سیاست

ــ ــازد هروب ــت   .رو س ــدیریتی عل ــدگاه م از دی

ها نوع عملکـرد دولـت    اعتمادي به حکومت بی

از دیدگاه مدیریت دولتی حجـم کـاري   . است

زیاد و حوزه فعالیت گسـترده دولـت یکـی از    

زیـرا حجـم    ،اعتمـادي بـه آن اسـت    علل بـی 

هــاي دولــت بــا توجــه بــه بودجــه  مســئولیت

در وسیع است که دولـت از تـوان   محدود، آنق

. الزم براي انجام همـه آنهـا برخـوردار نیسـت    

همین امر موجـب کـاهش یـا سـلب اعتمـاد      

این امر همان چیزي است  .شود شهروندان می

شناسان از آن تحت عنـوان کمبـود    که جامعه

سرمایه اجتماعی و اقتصاددانان تحـت عنـوان   

کننــد  اعتمــادي اصــیل و وکیــل یــاد مــی بــی

بنـابراین   ).41-57 ، صص1381ایی فرد، دان(

له اعتماد به نظـام مـدیریت دولتـی و یـا     ئمس

ــی    ــومتی را م ــی و حک ــم سیاس ــوان از  نظ ت

اقتصـادي، سیاسـی، اداري،   هاي مختلف  جنبه

ــی و ــود ب... فرهنگ ــی نم ــار. ررس ــاي  راهک ه

شده بـراي تقویـت اعتمـاد عمـومی نیـز       ارائه

ننـد  ، ماتوانند به نوبه خود متفاوت باشـند  می

افزایش کیفیت خدمات، افزایش پاسـخگویی،  

کارایی، مـدیریت و جوابگـویی بـه انتظـارات،     

. ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتمـاعی و مشـارکت  

همچنین عملکرد کارکنان در سطح خرد کـه  

پــی ارائــه خــدمات عمــومی هســتند،      در

دهنده بخش عظیمی از عملکـرد دولـت    شکل

پـس افـزایش عملکـرد نظـام خـدمات      . است

و در مومی در جلب اعتماد به نظام سیاسـی  ع

ــود   ــد ب ــؤثر خواه ــت م ــه  .نتیجــه حکوم البت

ــژوهش هــا حــاکی از آن اســت کــه بخــش   پ

ــی   ــل ب ــی از عل اعتمــادي بــه عــدم    عظیم

. ها مربوط است کفایتی دولت پاسخگویی و بی

با توجه بـه اینکـه در تحقیقـات علمـی بایـد      

ثر بر یک متغیر شناسـایی  ؤترین عوامل م مهم

شـود عوامـل    ، در این پژوهش تالش میندشو

 عمـومی بـه دولـت،   بر اعتمـاد   اقتصادي مؤثر

بنـدي شـوند و    شناسایی، اسـتخراج و اولویـت  

ثیر هر یک از آنهـا بـر سـطح    أمیزان و نحوه ت

به دولت مورد سنجش و ارزیابی  مردم اعتماد
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این امر مبنایی براي مقایسـه  طبعاً . قرار گیرد

خواهـد  عوامل فـراهم  ثیر این أنحوه و میزان ت

  .ساخت

  مفهوم اعتمادـ 1

 1، اعتماد)1999(به عقیده وین استوك 

هم از لحاظ باطن قضیه و هم از لحاظ ابزاري 

کند که صرف  او استدالل می. ارزشمند است

اینکه اشخاص در جامعه در کنار هم زندگی 

گذارند و شاید  کنند، به یکدیگر احترام می می

حداقل غیر بدخواهانه رفتاري خیرخواهانه یا 

نسبت به یکدیگر دارند، ناشی از یک اعتماد 

اي  البته اهمیت پایه. سطحی بین افراد است

. اعتماد، فراتر از این دالیل اخالقی است

ارزش کارکردي و سودمند آن در جلوگیري 

از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر 

عالوه بر این، شرط الزم براي . شود می

 ،ز هرج و مرج و فلج شدن جامعهجلوگیري ا

ن افراد است ایموجود اعتقاد و اعتماد 

(Sabine, 2004,p. 644) . نقش اعتماد در

ها پیش توسط  کارکرد جامعه از مدت

ه است که از شددانشمندان این حوزه مطالعه 

در . توان به دورکیم اشاره کرد میان آنها می

شناسی مدرن، مفهوم  معهتئوري سیاسی و جا

تماد را به طور معمول در چارچوب اع

 ،)Easton, 1965( کنند اي تعریف می رابطه

                                       
1. Trust 

شناسان  این در حالی است که تمرکز جامعه

 باشد ها می بط بین افراد و سیستمروي روا

)Luhmann, 1979(.  

هـاي مهـم روابـط     بـه اعتماد یکـی از جن 

ساز مشارکت و همکاري میـان   انسانی و زمینه

تمـاد مبـادالت را در   اع. اعضاي جامعـه اسـت  

هــاي مختلــف اقتصــادي، اجتمــاعی و  زمینــه

در فضـاي مبتنـی   . بخشد فرهنگی سرعت می

و اجبــار بــه بــر اعتمــاد ابزارهــایی چــون زور 

یی خـود را از دسـت   تضمین دادوستدها، کارآ

ــی ــراي     م ــراد ب ــد اف ــوض قص ــد و در ع دهن

ها و اعتقاد به درسـتکاري افـزایش    بازپرداخت

بخشـد،   کار بازار را رونق مـی اعتماد، . یابد می

هـا   تمایل افراد را به تعامل و همکاري با گروه

ــی  ــزایش م ــد و شــبکه  اف اي پررونــق از  ده

هاي داوطلبانه در ابعاد مختلف زنـدگی   تجمع

اعتمـاد، رضـایت را   . کنـد  اجتماعی ایجاد مـی 

هـداف  کند و ایـن یکـی از ا   جانشین اجبار می

ن کننــدگا مهمــی اســت کــه نخبگــان و اداره 

ــتند   ــه آن هس ــتیابی ب ــه در صــدد دس  جامع

به طور کلی اعتماد به عنوان ). 1383گالبی، (

بخشی از واکنش فرد در قبـال دیگـران و بـه    

کـنش بـین کـارگزاران     عنوان بخشی از بـرهم 

ــال  . باشــد اجتمــاعی مــی ــک احتم اعتمــاد ی

گر در ساس آن یک کنشـ عقالنی است که بر ا

رفتار آنها را  ها و کارگزاران رابطه با دیگر گروه
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بینی و فعالیـت خـود را    قبل از وقوع آن پیش

 ,Larson) کنــد بــر اســاس آن طراحــی مــی

2007,p. 222) .  1979(از زمانی که لـوهمن (

به ایجاد تحـولی فرهنگـی در    )1983(و باربر 

شناسی اقدام کردنـد، اعتمـاد بـه یـک      جامعه

مفهــوم محــوري در فهــم روابــط اجتمــاعی و 

بـه  . دیل گردیـده اسـت  توسعه اجتمـاعی تبـ  

عنوان مثال، لوهمن بین اعتمـاد و پیچیـدگی   

ــی  ــرار م ــد برق ــا  اجتمــاعی، پیون ــد؛ گامبت کن

به شـرح اهمیـت اعتمـاد در روابـط     ) 1988(

) 1995(پــردازد؛ ایـزن اشــتات   همکـاري مـی  

کنـد؛   پیرامون قدرت، اعتماد و معنا بحث مـی 

ارتباط بین اعتماد و نـوگرایی  ) 1996(گیدنز 

) 2000(کنـد؛ پوتنـام    و تحلیل مـی  را تجزیه

کـاهش درازمـدت و قابــل توجـه در ســرمایه    

کنـد   اجتماعی را در ایاالت متحده مستند می

به توضیح معرفـت  ) 2002(و باالخره هاردین 

  .پردازد شناسی اعتماد در سطح عامه می

تعاریف متفاوت از مفهوم  -) 1(شماره  نگاره

  اعتماد

ــاد  ف -2 ــومی اعتم ــاي مفه ض

   سیاسی

بـه   2با توجه بـه اینکـه اعتمـاد سیاسـی    

حکومــت یکــی از ابعــاد بســیار مهــم مفهــوم 

                                       
2. Political Trust 

  تعریف اعتماد

ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به  کاء به برخی از ویژگیاطمینان یا ات

شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکاء به صداقت یک فرد یا 

اري سازمان، داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان و همچنین باور به صداقت، درستی و وفاد

یعنی احتمال اینکه . رود پس اعتماد باور ما راجع به عملی است که از دیگران انتظار می .ها افراد یا گروه

  .(Offe,1999,p.47) دیگران کارهاي خاصی را انجام دهند و یا از انجام کارهاي خاصی امتناع کنند

عده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد توان به واسطه آن بر کالم، و صالحدیدي از جانب فرد یا گروهی که می

  ).Rootter,1997,p.652(یا گروه دیگري تکیه کرد 

اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و تصمیمات خود به 

  ).Gordon,2000,p.298( طلبانه رفتار نکند اي فرصت گونه

رابطه با دیگري از آن برخوردار است و بر اساس آن اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد در 

اعتماد داراي یک ساختار چند بعدي است که . کند بینی ارائه می تاري منصفانه، اخالقی و قابل پیشرف

شامل اعتماد بین فردي، بین دو نفر، گروهی، سازمانی، بین سازمانی، اعتماد سیاسی، اجتماعی، اعتماد 

  باشد می ...ماد بین ارشد و زیردست در محل کار و به همکار در محل کار، اعت

(Nyhan and Marlowe,1997,p.615;Nyhan,2000,p.88) 



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

زم
ن

تا
س

 
13

90
  

   

 

281  

کـه   شود باشد، در ابتدا مشخص می اعتماد می

ه التــین دام واژظــور از اعتمــاد سیاســی کــمن

با سه مفهوم  ،در ادبیات اعتماد سیاسی. است

" "Political Trust ،Confidence" 

"Political  وPolitical Efficacy""  مواجــه

ات قابلیــت سیاســی، بــه احساســ. شــویم مــی

ــنش آن  ــرات ک ــاره اث ــا روي شــهروندان درب ه

گر این مفهوم نشـان . پردازد سیاسی میحوادث 

ـ   یرگذارياعتقاد افراد به تأث ر تغییـرات  شـان ب

 Political"ریشـه   .سیاسی و اجتماعی اسـت 

Efficacy"    ــه ــاعی و ب ــی اجتم ــه روانشناس ب

مفاهیمی چون شایستگی فـردي، اعتمـاد بـه    

هـاي   نفس، ارزیابی از توانایی خـود و قابلیـت  

گـردد و نقطـه مقابـل از خـود      شخصی بر می

لــذا بیشــتر در    ،بیگــانگی سیاســی اســت   

ــاي دموکر یســـتمس ــاربرد داردهـ  .اتیـــک کـ

"Efficacy" یافتـه بـه    گیري تعمـیم  نیز جهت

طـول  سوي موضوعات سیاسی اسـت کـه در   

امـا اعتمـاد    .مانـد  زمان کم و بیش ثابـت مـی  

به احساس مـردم در   3سیاسی از نظر سیترین

هـاي آنـان    ی و سیاسـت مورد متصدیان سیاس

ــاز مــی لیپســت و اشــنایدر .گــردد ب
4
هــم در  

ــاد، کالبد ــکافی اعتم ــی را   ش ــان سیاس اطمین

محدود به رهبران سیاسی و رهبران نهادهـاي  

د هرگـاه مـردم   و مدعی هستن نددان میاصلی 

                                       
3. Citirn 
4. Lipset & Schneider 

مداران فقـط بـه فکـر    تصور کنند که سیاسـت 

منافع خود هستند، اطمینان به دولت کاهش 

هاي  رسانهیابد و این امر به شدت به تأثیر  می

الزار اسـفلد و مرتـون   . تبلیغاتی بسـتگی دارد 

ها بـر   اي تحت عنوان تأثیر رسانه در مقاله هم

را از واژه  confidenceاعتماد سیاسـی، ریشـه   

و آن را بـراي   نددان می  faith togetherالتین

. انـد  مسئوالن سیاسی به کار بردهاطمینان به 

اي از  اعتماد سیاسی از نظر ایسـتون مجموعـه  

اي مثبـت نسـبت بـه موضـوعات یـا      ه نگرش

او ). 1387حیـدري،  (ست هاي سیاسی ا سوژه

گوید اعتماد  یکی از اندیشمندانی است که می

یـم سیاسـی جهـت    هم بـه سـمت رژ   سیاسی

گان و متصـدیان  دسمت دارنیابد و هم به  می

  .  اقتدار در جامعه

نوریس
5
هم در تعریـف اعتمـاد سیاسـی     

  :استشاخص پرداخته  به چهار

حمایــت از اجتمــاع سیاســی مثــل  .1

شـور در  حمایـت از ک (ت، کشور مل

  ) زمان جنگ

 حمایت از قانون اساسی کشور  .2

حمایت از امور اجرایـی رژیـم مثـل     .3

  همانند آندموکراسی و 

ــل    .4 ــم مث ــاي رژی ــت از نهاده حمای

ــاییه،   ــوه قض ــان، ق ــت، پارلم حکوم

                                       
5. Norris 
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سیاسی روش کار اعتماد به اجماع  -

 و عملکرد دموکراسی

  اعتماد به نهادهاي سیاسی -

  اعتماد به حکومت و پارلمان -

 اعتماد به احزاب سیاسی -

  اعتماد به کنشگران سیاسی -

 اعتماد به سیاستگذاران مملکت -

  انتزاعی/ اعتماد سیاسی 

 جامعه

  جامعه

 به هم پیوسته/ خاصسی اعتماد سیا

 )22، ص 1386شایگان، (ـ ابعاد اعتماد سیاسی ) 1(شکل شماره 

  اجتماع سیاسی

  

  

  نهادهاي سیاسی

  

  

 کنشگران سیاسی

 )7، ص2002بریتزر ( 

اسی، احزاب سیاسـی  پلیس، بوروکر

ــت از کنشــ گران سیاســی و و حمای

  ساي سیاسی و اجرایی ؤر

وان کـرد  ی باید عنبندي کل در یک جمع

کـه اعتمـاد سیاسـی بـه احسـاس توانمنـدي       

مقابل از خود  گردد و نقطه سیاسی افراد برمی

طمینــان سیاســی ا. بیگــانگی سیاســی اســت

بیشـــتر بـــه نخبگـــان و رهبـــران سیاســـی 

تر  فهومی عامولی اعتماد سیاسی م ،پردازد می

گران بـه نهادهـا و بعضـاً    است و عالوه بر کنش

ردازد و لـذا از  پـ  ام سیاسی هم مـی به خود نظ

ن این سه واژه به دلیل جامعیـت و توجـه   ایم

چـه  آن هـا،   بعاد و جوانب سیاسـی واژه به تمام ا

باشـد، اعتمـاد    در این تحقیق مورد نظـر مـی  

دهنـده   است که هر سه جزء تشـکیل  سیاسی

یک حکومت را به عنوان یک ساختار سیاسی 

نظـر ابعـاد    از .دهد پوشش می کامل و فراگیر

ه بـه نظریـات بریتـزر،    اسی، با توجاعتماد سی

تـوان در طیفـی    ابعاد اعتمـاد سیاسـی را مـی   

انتزاعـی تـا   / وسیع بین اعتماد سیاسـی عـام   

به هم پیوسته در نظـر  / اعتماد سیاسی خاص 

. گرفت که شامل سه بعد اعتماد سیاسی است

این سه بعد به صورت زیر به تصـویر کشـیده   

  :شود می

  تعریف اعتماد سیاسی -3

ریف متفـــاوتی از مفهـــوم اعتمـــاد تعــا 

تـوان مفهـوم    سیاسی ارائه شده است که مـی 

. اعتماد سیاسی را از میان آنها اسـتخراج کـرد  

وارن در تعریف خـود بـر تمایـل مـردم بـراي      

ــران سیاســی در یــک جامعــه  پیــرو ي از رهب

فوکویامـا نیـز بــه درك   . کیـد نمـوده اسـت   تأ



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

زم
ن

تا
س

 
13

90
  

   

 

283  

مشترك جامعه اخالقی، اجتمـاعی و سیاسـی   

هاي اجتماعی که بایـد   افق بر روي ارزشبا تو

تعقیــــب شــــود اشــــاره نمــــوده اســــت 

)Fukuyama,1995,p.1 .( ــا ــف در امــ تعریــ

عبارت اسـت از   ،هثرینگتون از اعتماد سیاسی

اي از انتظـارات شـهروندان از توانـایی و     درجه

موفقیت حاکمان که متناسب با انتظارات آنها 

سـو،   از نظر او ارتباط تنگاتنگی از یـک . باشد

ــاعی   ــاد اجتم ــین اعتم ــه  (ب ــردم ب ــاد م اعتم

و ) اعتماد به نخبگان خود(و سیاسی ) یکدیگر

از سوي دیگـر بـین تجـارب سیاسـی افـراد و      

در . مدي دولت وجود داردآبرداشت آنها از کار

در تلقـی و  این تعریف عنصر مهـم و کلیـدي   

مــدي دولــت نهفتــه ادراك شــهروندان از کارآ

ـ    هـا و   ه موفقیـت است و نه واقعیـت مربـوط ب

 ,Hetherington, 1998) هاي دولـت  موقعیت

pp.791-808) .    به این معنا کـه ممکـن اسـت

دولتــی از نظــر آمــار و ارقــام و اطالعــات     

مـدي در  هاي خود یـا دیگـران از کارآ   دستگاه

ولی مـردم   ،هاي مختلف برخوردار باشد عرصه

. چنین تلقی و برداشتی از آن نداشـته باشـند  

تعریـف اسـت کـه اعتمـاد     به واسـطه همـین   

سیاسی ارتباط عمیقـی بـا فرهنـگ سیاسـی     

ــوده ــه نحــوه نگــرش،   ت ــا دارد کــه در آن ب ه

ی احساسات و ارزیابی مردم درباره نظام سیاس

بـه نظـر   . شـود  و نهادهاي مربـوط توجـه مـی   

رسد که مفهـوم اعتمـاد یکـی از مفـاهیم      می

) ساده و در عین حال پیچیده(سهل و ممتنع 

م بـه انحـاء مختلـف در زبـان     این مفهو. است

شود و از سوي دیگر علـوم   روزمره استفاده می

اجتمـاعی تــالش دارد تـا از آن بــراي تبیــین   

هاي اجتماعی بهـره   محدوده وسیعی از پدیده

دو تـوان   مـی با عنایت به ایـن مطلـب   . جوید

  : دنموتعریف متفاوت از مفهوم فوق ارائه 

ــی  .1 ــاد سیاســی را م ــدین  اعتم ــوان ب ت

احتمال اینکه یـک نظـام   : تعریف کرد صورت

سیاسی یا بخشی از آن پیامدها یا نتایج مورد 

بـه عبـارت   . دکنـ نظر مردم را در آینده تولید 

احتمـال کسـب   دیگر اعتماد سیاسـی یعنـی   

که یک گـروه از مـردم   نتایج مطلوب بدون این

احتمـال  (دهنـد  انجـام  براي وقوع آن کـاري  

ـ  ت بـدون  انجام امور مطلوب مردم توسط دول

) اینکه نیازي به دخالـت مسـتقیم آنهـا باشـد    

(Gamson, 1968, p.54).  

اعتماد باور ما راجع به عملی است که  .2

یعنی احتمال اینکـه  . رود از دیگران انتظار می

دیگران کارهاي خاصی را انجام دهند و یـا از  

اعتمـاد  . انجام کارهاي خاصـی امتنـاع کننـد   

یگــران از عبــارت از ایــن اعتقــاد اســت کــه د

طریق انجام یا عدم انجام برخی اعمال موجب 

شوند و یا از وارد آمدن زیـان   خشنودي ما می

  .(Offe,1999,p.47)د کنن به ما اجتناب می
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با وجود اینکه حدود سی سال بـین ایـن   

هـاي   اما شباهت ،دو تعریف فاصله وجود دارد

ــت    ــه اس ــل توج ــا قاب ــان آنه ــون. می  گمس

)Gamson,1968(  ــورد ــی  در م ــاد سیاس اعتم

ــت   ــته اس ــالبی نوش ــه  ،مط ــالی ک  آف در ح

)Offe,1992(  تـري بـه مفهـوم     به صورت کلـی

در عـین حـال هـر دو    . کنـد  اعتماد اشاره می

  . دارندتعریف بر عناصر زیر تأکید 

ایـن  . اعتماد یک نوع باور یا اعتقاد اسـت 

باور در مورد اعمال یا اقدامات آینده دیگـران  

تماد همـراه بـا خطـر    است و باالخره اینکه اع

گیري آن،  ، چرا که به هنگام شکلکردن است

قطعیتی پیرامون نتایج و پیامدهاي حاصـل از  

بنابراین اعتماد تنها در بسـتر  . آن وجود ندارد

ایـن بـدان    .کنـد  می روابط اجتماعی بروز پیدا

راي ظهور اعتماد حداقل بـه دو  ست که بمعنا

کـه   دلیل این امر آن اسـت . گر نیاز استکنش

. انسانی مربـوط اسـت  ) کنش(اعتماد به عمل 

جـان واقـع    هـاي بـی   لذا اعتمـاد بـین پدیـده   

براي مثال اعتماد کردن بـه طلـوع   . گردد نمی

اگرچـه   ،معناسـت  خورشید در هـر صـبح بـی   

بطــه یــک را .چنــین چیــزي را انتظــار داریــم

گران راهبـردي  مبتنی بر اعتماد در میان کنش

تـوانیم ایـن    یبه بیـان سـاده مـ   . آید پدید می

به  Aفرد : رابطه را به صورت زیر ترسیم کنیم

B کند تا کار اعتماد می X ایـن  . را انجام دهد

یـک   توانـد بـه   به معناي آن است که فرد می

چـه انتظـارش را   نهاد عمومی اعتماد کند تا آن

هـاي   لفـه ؤبراي او انجام دهد یا طبـق م  ،دارد

 در حـالی کـه  . مورد انتظـار وي رفتـار نمایـد   

اعتماد بین فـردي کمتـر مـورد سـؤال واقـع      

مباحث مختلفـی پیرامـون میـزان و     ،شود می

چگونگی اعتمـاد عمـومی نسـبت بـه نهادهـا      

 6براي نمونـه طبـق نظـر هـاردین    . وجود دارد

اعتمـاد بــه نهادهـاي عمــومی تنهـا هنگــامی    

ممکن است که یکی از دو وضعیت زیر تحقق 

را هر کدام از اعضـاي یـک نهـاد معـین     : یابد

بشناسیم و یا اینکه از جزئیات نقش و ساختار 

ــا خبــر   قــدرت و اختیــار در چنــین نهــادي ب

تـوان از شــهروندان   از آنجــا کـه نمــی . باشـیم 

انتظار داشت که از چنـین دانشـی برخـوردار    

گیرد که اعتمـاد   لذا هاردین نتیجه می ،باشند

. شهروندان به نهادهاي اجتماعی دشوار اسـت 

د وجـود شـفافیت در   رسـ  اگرچه به نظـر مـی  

تواند اعتماد شهروندان را افزایش  فرایندها می

ب اعتماد به نهادهـا مـادامی   به این ترتی. دهد

پذیر است که افراد دست کم از میزانـی   امکان

. از دانش در مـورد آن نهـاد برخـوردار باشـند    

نکته مهم این اسـت کـه بـراي بـروز اعتمـاد      

جـه  حتی در رابطه میان دو نفر بـه چنـین در  

                                       
6. Hardin 
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بــاالیی از دانــش کــه هــاردین بــه آن اشــاره  

  . نیازي نیست ،کند می

در حقیقــت نیــازي نیســت کــه اعتمــاد 

زیرا اساسـاً اعتمـاد بـر     ،مبتنی بر دانش باشد

اي از ریســک و عــدم اطمینــان  بســتر درجــه

گیرد یا به عبارت بهتر بحث اعتمـاد   شکل می

یابد که اطالعات  هایی ضرورت می در موقعیت

ــا . مــل نیســتموجــود کا البتــه شــهروندان ت

آنهـا  . وردارنـد حدودي از چنـین دانشـی برخ  

شناسـند و   می مشی را رهبران و خروجی خط

هـاي روزمـره    همواره بـا امـور جـاري و رویـه    

اولین عنصري کـه در  . ندا مؤسسات در ارتباط

هر گونـه تعریـف از بحـث اعتمـاد بـه چشـم       

این ایده است که اعتماد نوعی بـاور   ،خورد می

ــه شخصــی اعتمــاد  . اســت پــس وقتــی مــا ب

نـوعی اعتقـاد را در مـورد اعمـال و      ،کنیم می

اعتماد بـاوري  . یمکن می اقدامات آتی وي ابراز

دربــاره آن چیــزي اســت کــه دیگــران انجــام 

کـه  اد و یا انجـام نخواهنـد داد و این  خواهند د

این . پیامدها و نتایج این عمل چه خواهد بود

مفروضـات متفـاوتی    تواند در علل یـا  باور می

توانـد   مـثالً اعتمـاد مـی   . ریشه داشـته باشـد  

توانـد ناشـی از    مبتنی بر دانش باشـد یـا مـی   

رسـانی بـه دیگـران     همدلی و یا قصـد سـود  

در هر صورت مبنـاي اعتمـاد بـه طـور     . باشد

مستقیم به یک عینیـت بیرونـی، شـخص یـا     

گـردد کـه ایـن     گروهی از اشخاص مربوط می

گیري شـده اسـت    جهتاعتماد به سمت آنها 

(Levi and Stoker, 2000, pp.475-507).  

از آنجا که اعتمـاد نـوعی بـاور در مـورد     

ویژگـی   ،اقدامات آینده و پیامدهاي آنهاسـت 

دوم هرگونه رابطه مبتنی بر اعتماد این اسـت  

. که این رابطه همواره با مخاطره همراه اسـت 

از  ،کنـیم  هنگامی که به دیگـران اعتمـاد مـی   

یعنی در رابطه . اي آن مطمئن نیستیمپیامده

 بـدون اینکـه   ،با اعمال دیگران توقعاتی داریم

شخصـی  . بدانیم نتیجه نهایی چه خواهد شـد 

از ایـن مخـاطرات آگـاه     ،کنـد  که اعتماد مـی 

پـذیر   ت و خود را در برابـر دیگـران آسـیب   اس

پس اعتماد راهی است براي کاهش . نماید می

عمال و اقدامات عدم اطمینان افراد نسبت به ا

آینده و در عین حال مخاطرات پیش روي مـا  

سومین  .دهد را در روابط اجتماعی افزایش می

است که ایـن پدیـده   این عنصر اصلی اعتماد 

به ارزیابی ما از میزان قابلیت اعتماد
7
دیگـران   

ــین  . بســتگی دارد ــه وجــود چن ــد ک ــر چن ه

اي دست کم به صورت ضـمنی بـدیهی    رابطه

امــا بــه نــدرت در قالــب  ،درســ بــه نظــر مــی

منظـور از  . تحقیقات تجربی بررسی شده است

قابلیت اعتماد این است کـه دیگـران تـا چـه     

اندازه ظرفیت برآورده سـاختن اعتمـاد مـا را    

                                       
7. Trustworthiness 
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ــد ــابی. دارن ــاً چنــین ارزی ــدم  طبع هــایی از ع

اي را  کاهنـد و پایـه   قطعیت پیش روي ما می

براي بـروز روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد فـراهم       

حتی هنگامی که هیچ الزامی بـراي  . آورند می

یــک شــخص یــا نهــاد  ،اعتمــاد وجــود نــدارد

هاي مربوط به قابلیت اعتماد  تواند شاخص می

ــدودي    را ترســیم ــا ح ــر ت ــن ام ــه ای ــد ک کن

سازد کـه   کنندگان بالقوه را مطمئن میاعتماد

هاي مورد اعتماد به آنها خیانت نخواهند  گروه

-Levi and Stoker, 2000, pp.475) کــرد

رود  از نهادهاي مورد اعتماد انتظار مـی . (507

که انتظارات مورد نظر را به دو دلیل بـرآورده  

اول اینکه آنها مکلف به انجام این کـار   .سازند

هستند و دوم اینکه از توانایی الزم براي انجام 

له بـه  ئاگرچـه ایـن مسـ    .این کار برخوردارند

ی یک ول ،صورت آشکار در تعاریف ذکر نشده

حث اعتماد این اسـت کـه   موضوع مهم در مبا

کننده از طریق بیان و یا ارائه ایـن  فرد اعتماد

اعتماد بـه نـوعی باعـث پشـتیبانی و تحـرك      

. شـود  هاي دیگر این رابطه مـی  طرف یا طرف

یعنی این توقع وجود دارد که دیگري به یـک  

روش خاص عمل کند و ما به واسـطه اعتمـاد   

ل و نظـارت بـر وي   نیـاز بـه کنتـر   خـویش از  

  . کنیم پوشی می چشم

  سنجش اعتماد سیاسی  -4

اداري یـا   -حمایت از نهادهـاي سیاسـی  

هاي واقـع در یـک رژیـم سیاسـی      بوروکراسی

مبتنی بر اعتماد عمومی مـردم بـه نهادهـایی    

در . کننـد  است که بر یک کشور حکومت مـی 

گویـد اعتمـاد    راستاي بحث ایستون کـه مـی  

هاي سیاسـی اسـت،    یمشکلی از حمایت از رژ

اي از سـؤاالت را   پژوهشگران مختلف مجموعه

براي سنجش و ارزیابی اعتماد در یـک رژیـم   

 ,Levi and Stoker) اند کردهسیاسی طراحی 

2000, pp.475-507)   اگرچه نتایج حاصـل از

بحـث گسـترده و    ،شاخص اعتماد به حکومت

روشنی را در این مورد ایجاد کرده اسـت کـه   

ــا  ــن ش ــا ای ــم  آی ــت از رژی ــزان حمای خص می

ســنجد یــا میــزان حمایــت از  سیاسـی را مــی 

ــارگزاران و   ــور و ک ــدیان ام ــئوالن و متص مس

مــدیران بخــش عمــومی را؟ از ظــاهر قضــیه  

شــاخص در واقــع میــزان ایــن پیداســت کــه 

حمایـت از مســئوالن و کــارگزاران یــا همــان  

دارندگان قدرت و اختیارات عمومی را ارزیابی 

ي است که شاخص دیگـري  نماید و ضرور می

نیز براي سنجش اعتماد به نهادها و مؤسسات 

  .رژیم مربوط ساخته شود

توان مباحثه بـین میلـر و    در این باره می

را در رابطـه بـا معنـا و مفهـوم ایـن       سیترین

 ;Miller,1974) شـاخص مـد نظـر قـرار داد    
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Citrin,1974) .      میلر بـر ایـن بـاور اسـت کـه

هـا نمایـانگر    تکاهش سطوح اعتماد به حکوم

یک نوع نارضایتی فراگیر و مستمر از حکومت 

تواند افزایش پتانسیل بالقوه  این امر می. است

را براي وقـوع تغییـر و تحـوالت بنیـادین بـه      

ــال داشــته باشــد . (Miller,1974,p.951) دنب

سیترین در واکـنش مسـتقیم بـه ایـن بحـث      

ــه کــاهش در ســطوح    اســتدالل مــی ــد ک کن

از ناخشـنودي عمـومی    اعتماد چیـزي بـیش  

هـاي کنـونی و    هـا یـا حکومـت    مردم از دولت

ــتمداران و    ــال سیاس ــان از اعم ــایتی آن نارض

در همین حال . کند مدیران فعلی را بیان نمی

استدالل حکایـت از  برخی دیگر معتقدند این 

توان  مدتی دارد که لزوماً نمی هاي کوتاه نگرش

ــیل    ــا پتانس ــا بحــران مشــروعیت ی ــا را ب آنه

به هر حـال  . یرات بنیادین، مرتبط دانستتغی

پژوهشگران براي کمک به تفسیر ایـن دسـت   

ــه ــؤاالت، مجموع ــعه  س ــا را توس اي از معیاره

  .دادند

طبــق گفتــه اســتوکس مــالك قضــاوت 

 ،نهفته در این سؤاالت تا حدودي اخالقی بـود 

ــی   ــات اخالق ــایر کیفی ــداري و س ــی امانت یعن

ي کارگزاران بخش عمومی بخشی از آن چیـز 

هاي مـورد آزمـایش    است که معموالً از نمونه

شود تـا در مـورد آن بـه قضـاوت      خواسته می

هـا از   اما این معیار به دیگـر کیفیـت  . بپردازند

ــایی و کــار یی کــارگزاران آجملــه میــزان توان

هـاي   مشـی  دولتی و صحت تصمیمات و خـط 

ــد  ــیم داده شــــ ــز تعمــــ ــان نیــــ  آنــــ

(Stokes,1962,p.64) .  ــاتید ــیاري از اسـ بسـ

و مفهــوم ایــن گــر نیــز در رابطــه بــا معنــا دی

حتی ایستون کـه  . اند شاخص اظهار نظر کرده

بـر   ،دانـد  اعتماد را نوعی حمایت پراکنده مـی 

تواند افـزون   این باور است که این شاخص می

بر حمایـت پراکنـده بـا حمایـت خـاص نیـز       

   .(Easton,1975,pp.435-457)مرتبط باشد 

  مقیاس اعتماد سیاسی  -5

گونه کـه مالحظـه شـد، مجموعـه      همان

هاي سنتی مورد استفاده براي ارزیابی  پرسش

و سنجش اعتماد یا حمایت از نهادهاي رژیـم  

در واقع حمایت از کارگزاران و اولیاي امـور را  

چنــین . دهــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار مــی

دهنـــدگان مســـتقیماً  معیارهـــایی از پاســـخ

ـ   خواهند تا مـدیران و متصـدیان   می ر امـر را ب

بنـابراین  . حسب عملکردشان ارزشیابی نمایند

ایجاد معیاري بـراي   ،آنچه را که ما نیاز داریم

اعتماد سیاسی یا اعتماد به نهادهاي سیاسـی  

به نهادهـاي  است که در واقع اعتماد معطوف 

البتـه  (کنـد   مـی  گیـري  رژیم سیاسی را اندازه

گروه دیگـري   ،تر اشاره شدگونه که پیش همان

، بـراي سـنجش   8ان نظیر بریتـزر از اندیشمند

                                       
8. Bretzer 
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اي از اعتماد به نهادها  عهاعتماد سیاسی مجمو

در نتیجــه ). کننــد گران را لحــاظ مــیو کنشــ

ایجاد یک معیار روا و پایا در مـورد نهادهـاي   

ایـن معیـار بایـد    . رژیم سیاسی ضروري است

اول نیازمنـد آن اسـت   : موارد زیر را دارا باشد

فاف مشـخص  که موضوع اعتماد را به طور شـ 

به عبارت دیگر الزم است که مؤسسـات   .کند

یا نهادهاي مشمول این شـاخص بـه روشـنی    

معیـار اعتمـاد سیاسـی     ،دوم. نام برده شـوند 

ــی ــت از   م ــاي حمای ــایر معیاره ــت از س بایس

هـاي واقـع در یـک نظـام      موضوعات یا سـوژه 

براي نمونه . سیاسی به راحتی قابل تمیز باشد

ي سیاسـی در یـک   میزان اعتمـاد بـه نهادهـا   

توان به کمک مجموعـه سـؤاالتی    کشور را می

هـــاي زیـــر کـــه در اکثـــر  ماننـــد پرســـش

هاي معتبر صـورت گرفتـه در سـطح     پیمایش

اند، ارزیـابی   جهان به عنوان ارزش مطرح شده

  : نمود

در . ایم تعدادي سازمان را در زیر نام برده

مورد هر یک از آنها درجـه اطمینـان خـود را    

ا بگویید که نسبت به هر کدام تـا  بیان کنید ی

خیلی زیـاد، نسـبتاً   : چه اندازه اطمینان دارید

ــاد، اصــالً  ــه چنــدان زی ــاد، ن مؤسســات و . زی

نهادهایی شامل کلیسـاها و نهادهـاي دینـی،    

ــتم   ــش، سیس ــاي ارت ــاي حقــوقی،   نیروه ه

ــون،    ــو و تلویزی ــارات، رادی ــات و انتش مطبوع

ب هاي کاري، دولت ملی، احـزا  پلیس، اتحادیه

هـاي   نهادسیاسی، مجلس، خدمات کشوري و 

تـوان در ایـن زمـره بیـان      می بزرگ دولتی را

  .نمود

ند پرسـ  دهندگان می این سؤاالت از پاسخ

که تا چه حد به تعداد زیادي از نهادهاي فوق 

کنند و از این طریق این امکان را  اطمینان می

دهنـد تـا بـین نهادهـاي سیاسـی و       به ما می

اگرچه میـزان  . قائل شویمغیرسیاسی تفکیک 

ــات از    ــته از مؤسس ــن دو دس ــین ای ــایز ب تم

کشوري به کشور دیگر متفـاوت اسـت و ایـن    

هایی است کـه   ها و نقش امر وابسته به ویژگی

بـراي  . کنند این نهادها در یک جامعه ایفا می

توان یک تعریف  پرهیز از چنین مشکالتی می

محدودتر از نهادهاي سیاسی را مد نظـر قـرار   

در ایجاد شاخصی براي اعتماد  المثبراي  ،داد

هـایی را در   تـوان صـرفاً پرسـش    سیاسی مـی 

ــی،    ــزاب سیاس ــی، اح ــت مل خصــوص حکوم

س و سیسـتم خـدمات کشـوري مطـرح     مجل

هاي مهم این سؤاالت ایـن اسـت    ویژگی. کرد

هایی را در رابطه با میـزان اعتمـاد    که پرسش

کنند که اوالً بدون هرگونـه ارجـاع    مطرح می

به عملکرد این مؤسسات و ثانیاً بدون هرگونه 

هاي خاصـی در ایـن    ارجاع به رهبران یا نقش

به ایـن ترتیـب   . شوند گونه نهادها پرسیده می

از مشکالت مربوط به شاخص میـزان اعتمـاد   
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ضمن آنکـه یکـی    .شود به حکومت کاسته می

تر ذکــر شــده بــود نیــز از الزامــاتی کــه پیشــ

وع یــا ســوژه یعنــی موضـ  ،شـود  بـرآورده مــی 

بـه   ،سیاسی که اعتماد معطوف بـه آن اسـت  

بـه  . گـردد  مالً آشکار مشـخص مـی  صورت کا

ها کمتر احتمال دارد کـه   یژگیهمین و دلیل

دهنده نسـبت   گونه سؤاالت در افراد پاسخ این

به یـک نظریـه خـاص اعتمـاد یـا نسـبت بـه        

ارزشیابی از یـک رهبـر خـاص یـا گروهـی از      

 Mishler) ندشـو سـوگیري  موجـب  رهبران، 

and Rose,2001,pp.30-62) .  

مزیت نهایی استفاده از ایـن مجموعـه از   

دهـد   سؤاالت این است که به شما اجـازه مـی  

سنجش تا همچنان به عنوان  بخشی از سنت 

ــژوهش   ــات پ ــی در ادبی ــاد سیاس ــاي  اعتم ه

ــد  ــاقی بمانی ــی ب ــه اشــکال   ؛تطبیق جــایی ک

متفاوت این شاخص براي ارزیـابی و مقایسـه   

ــطوح ــی    سـ ــات سیاسـ ــاد در مؤسسـ اعتمـ

با توجه بـه  . رود کشورهاي مختلف به کار می

چه تاکنون بیان شد و نیز تعـاریف  مجموعه آن

ــه از م  ــورت گرفت ــف ص ــاد  مختل ــوم اعتم فه

بندي این بخـش الزم   سیاسی، به عنوان جمع

کید کنیم که در این پـژوهش تعریـف   است تأ

ی مبناي کار مـا  بریتزر از متغیر اعتماد سیاس

 ،گونه که قبال هم اشاره شد همان. اهد بودخو

عتمـاد  بریتزر اعتماد سیاسی را تحت عنـوان ا 

لفـه تعریــف  اي از سـه مؤ  مـردم بـه مجموعــه  

نـد از اعتمـاد بـه سیسـتم     ا کند که عبارت می

سیاسی، اعتماد به نهادهاي سیاسی و اعتمـاد  

از توجـه بـه    امـا قبـل  . به کارگزاران سیاسـی 

نجش آن الزم است اعتماد سیاسی و معیار س

هاي ممکن براي این مقوله از عنصر  که تبیین

مطـرح   ایـن پرسـش  . اعتماد را ارزیابی کنـیم 

که افراد چه وقت و بر اثر چه عواملی  شود می

ــومتی    ــه نهادهــاي حک ــی(ب اعتمــاد ) دولت

  کنند؟  می

اعتماد سیاسـی و وضـعیت    -6

  اقتصادي 

مهــم   نظریــه پیرامــون عوامــل    یــک 

 متـأثر از اد سیاسـی، آن را  کننده اعتمـ  تبیین

تاریخچـه  . دانـد  مـی  کشورهااقتصادي  اوضاع

پژوهش پیرامون اثـرات عوامـل اقتصـادي بـر     

و بـه طـور خـاص    (ابعاد متفاوت دیدگاه عامه 

بسیار وسیع است و ) حمایت عمومی از دولت

در . گـردد  اي از آن مطرح می در اینجا خالصه

یر توانیم بین تبیـین سـنتی تـأث    این راستا می

هاي عملکرد اقتصادي در سطح کالن  شاخص

در مــورد ه ادراکــات مــردم و نیــز تــأثیر نحــو

صاد در سـطح  چگونگی وضعیت یا کارکرد اقت

ــل شــویم  ــایز قائ ــردي تم ــوع  .ف ــر دو ن در ه

برداشت فوق از مقوله اقتصاد و نحـوه تبیـین   

ــه   ــن اســت ک اثرگــذاري آن بحــث اصــلی ای
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و  شهروندان تا زمانی بـه نهادهـاي حکـومتی   

کنند کـه نظـام    هاي دولتی اعتماد می سازمان

اقتصادي در حالت کلی از وضعیت مسـاعدي  

نکته بسیار مهم این است کـه  . برخوردار باشد

تـوان   اگرچه کاهش در سطح عملکرد را نمـی 

هاي نامناسب حکومت نسبت  لزوماً به فعالیت

ــا ،داد ــاهده  ام ــط مش ــوه   رواب ــین نح ــده ب ش

ي عملکـرد  و معیارهـا  گیـري حکومـت   جهت

ها عموماً  گر آن است که حکومتاقتصادي بیان

ــق رأي ــعیت   از طری ــال وض ــدگان، در قب دهن

اقتصــادي کشورشــان پاســخگو نگــه داشــته  

 ,Alesina & Wacziarg, 2000) شـوند  مـی 

p.170) .  

گیـري   يادبیات ایـن حـوزه بـا بحـث رأ    

سؤال اصلی این بود . اقتصادي آغاز شده است

ان انتخابــات بــر کــه آیــا شــهروندان در جریــ

اساس ارزشیابی اوضـاع و احـوال اقتصـادي و    

انـد   تأثیر آن بر درآمدهاي خودشان رأي داده

گرفته  هاي صورت براي نمونه پژوهش! خیر؟یا 

گر آن هاي گذشته نشان گیري در خصوص رأي

مـواردي  (بوده است که وضعیت اقتصاد ملـی  

نظیر رشد اقتصـادي، نـرخ بیکـاري و درصـد     

هـایی نیرومنـد بـراي     کننـده  ینیب پیش) تورم

در : رونـد  ربط به شمار مـی  نتایج انتخابات ذي

واقع هنگامی کـه اقتصـاد در مجمـوع خـوب     

احتمال پیروزي احـزاب حـاکم    ،کند عمل می

 ,Clarke,et al)  در انتخابـات بیشـتر اسـت   

1993, pp. 998-1021; Cusack, 1999, pp. 

 شـده  هنگام مرور تحقیقات انجـام . (641-672

در (دربـاره نقــش اوضــاع و احــوال اقتصــادي  

بر سطح متوسط اعتمـاد سیاسـی   ) سطح ملی

براي مثـال  . آید نیز همین نتیجه به دست می

دهد  نشان می) Holmberg, 1997(هولمبرگ 

که چگونگی اوضـاع اقتصـاد ملـی در تبیـین     

. روند اعتماد به حکومت در سوئد مهـم اسـت  

 ,Listhaug & Wiberg) لیسـتاگ و ویبـرگ  

نیز عقیده دارند که سطح اطمینان بـه   (1995

دولت با میزان بیکاري در اروپاي غربی رابطـه  

 ,Newton, 2007)   منفـی یـا معکـوس دارد   

pp. 846-864).  

ــتر    ــک آلیس ــر م ــوي دیگ  Mc)  از س

Alister, 1999) ــان مــی ــد کــه تولیــد  بی کن

ناخالص داخلی با میزان اطمینان به نهادهـاي  

 ابطه منفی دارد و اسـتدالل عمومی و دولتی ر

دهندگان حاضـر در   وي نیز این است که رأي

هـاي پایـدار و قـدیمی نسـبت بـه       دموکراسی

هاي جدید و نوپا از  افراد حاضر در دموکراسی

ــاي سیاســی نظــام اداري خــود انتظــارات  -ه

 .(Mc Alister, 1999 ,p.201)باالتري دارنـد  

 بنابراین رویکرد مذکور یک ضعف عمده را بـه 

ــراه دارد ــانات  : هم ــین نوس ــرد تبی ــن رویک ای

پـذیر   تماد سیاسی در سطح فردي را امکـان اع
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به همین علت معموالً نتایج حاصل . سازد نمی

هاي جمعی  تر از زمانی هستند که داده ضعیف

در نتیجه . کنیم را در مورد اعتماد مقایسه می

هــاي بــین کشــورها  از آن عمــدتاً در ارزیــابی

بـا در نظـر گـرفتن ایـن      .ده اسـت شاستفاده 

محدودیت، پژوهشگران تأثیر ادراکات افراد از 

نتـایج بـه   . انـد  رسی کردهوضعیت اقتصاد را بر

گر آن است کـه دسـت کـم در    آمده بیان دست

توسعه و در میـان آن  هاي در حال  دموکراسی

دهندگانی که اوضـاع اقتصـادي    دسته از پاسخ

 ،کننـد  جامعه یا خودشان را خوب ارزیابی می

 کـاتربرگ و مورنـو  . سطوح اعتماد باالتر است

)Catterberg & Moreno, 2005(  ــز در نی

هـاي نوظهـور و    مقایسه تحلیلـی دموکراسـی  

اند که میزان رضـایت مـالی    تر دریافته قدیمی

بـا سـطح    افراد به طور مثبت و تا حد زیـادي 

 ;Espinal, et al)اعتمــاد آنهــا رابطــه دارد 

2006, pp. 200-223) .  له سـئ هـر حـال م  بـه

اصلی در هرگونه فرضیه پیرامون عملکـرد یـا   

اسـت کـه هـر یـک از     وضعیت اقتصادي این 

هـاي دیگـري را    روش ،شده هاي مطرح دیدگاه

توانند ایـن عملکـرد    که افراد به کمک آنها می

دهند  نمیرا ارزیابی کنند، مورد مالحظه قرار 

). بعـدي دارنـد   به عبـارت بهتـر حالـت تـک    (

کننـده   بینـی  تواند یک پیش د میاگرچه اقتصا

امـا از   ،قوي براي عنصر اعتماد عمومی باشـد 

دیگر عناصر عملکرد نهادهاي عمومی در کنار 

  . این عامل نیز نباید غفلت شود

اعتمـاد سیاسـی و قابلیـت    ـ 7

  اعتماد نهادي؛ نقش فساد 

اي را که بـراي   هاي عمده تاکنون فرضیه

ه شـد ده تبیین نوسانات اعتماد سیاسی اسـتفا 

م جنبـه  ها هـ  این فرضیه. است، مطرح کردیم

ــین  ــه ب ــوري   درون کشــوري و هــم جنب کش

اي بـراي   در ایـن بخـش روش تـازه   . اند داشته

هــاي اصــلی  اندیشــیدن پیرامــون سرچشــمه

گردد کـه مبتنـی بـر     اعتماد سیاسی ارائه می

هاي خـاص شـخص یـا چیـزي      بعضی ویژگی

ایـن   البته. شود است که مورد اعتماد واقع می

صر دیگـري  رویکرد در بردارنده بسیاري از عنا

 ،ایـم  تر در مورد آن بحـث کـرده  است که پیش

اي با یکـدیگر ترکیـب    اما آنها را به شیوه تازه

کند و به این ترتیب تبیـین جدیـدي را از    می

اي که  به گونه ؛سازد موضوع اعتماد ممکن می

هاي گونـاگونی را کـه    هاي میان نظریه تفاوت

طور  همان .نماید طرح شدند، برطرف میقبالً م

کــه هنگــام بحــث پیرامــون تعریــف اعتمــاد  

. اعتماد مبتنی بـر رابطـه اسـت    ،پیشنهاد شد

یعنی برخـی افـراد کارهـا یـا چیزهـایی را از      

این رابطه بر اسـاس  . برخی دیگر انتظار دارند

ارزیــابی قابلیــت اعتمــاد افــراد دیگــر شــکل  

میزان قابلیت  بنابراین شما بر مبناي. گیرد می
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اعتماد دیگران تصمیم خواهید گرفت که آیـا  

به آنها اعتمـاد کنیـد یـا خیـر؟ پـس در ایـن       

زمینه میزان تمایل و ظرفیـت دیگـران بـراي    

از نهادهـا یـا اشـخاص    . ابراز اعتماد مهم است

رود کـه   مورد اعتماد به دو دلیـل انتظـار مـی   

اول اینکـه  : توقعات موجود را بـرآورده سـازند  

باید این کار را انجام دهنـد و دوم اینکـه   آنها 

بنـابراین   .آنها توانایی انجام این کـار را دارنـد  

اگرچــه قابلیــت اعتمــاد بــه عملکــرد مربــوط 

شود و به این بستگی دارد که دیگران چـه   می

اما همـواره یـک    ،توانند انجام دهند کاري می

لـذا  . گردد جنبه اخالقی نیز به آن ضمیمه می

دارند که نهادهاي قابل اعتماد دو عنصر وجود 

ــی  ــخص م ــد را مش ــزان انصــاف : کنن می
9
 و 

.شایستگی و صالحیت
10
   

ي اینکه به عنـوان یـک   افراد برا: انصاف

 ،گر از خود اعتمـاد نشـان دهنـد   عامل یا کنش

ــاف نســبی    ــافی از انص ــواهد ک الزم اســت ش

حکومت در دست داشـته باشـند و اطمینـان    

لیه احـزاب  ند که دولت متبوع آنها منافع ککن

اعتقـاد  . سازد یرقیب را هماهنگ و متناسب م

ورزي دولت نیازمند ایجـاد   به انصاف و عدالت

ایــن ادراك عمــومی در مــردم اســت کــه     

ها و مطالبات همـه ذینفعـان مربـوط     خواسته

مورد مالحظه قرار گرفته اسـت و ایـن یعنـی    

                                       
9. Fairness 
10. Competence 

 ,Levi, 1998) مکر و نیرنگی در کـار نیسـت  

p.90) .ت انصاف در واقـع بـه   توان گف پس می

 -این ایده اشـاره دارد کـه نهادهـاي سیاسـی    

اداري انتظارات افرادي را که بـه آنهـا اعتمـاد    

بـدان علـت کـه     ،سـازند  کنند، برآورده می می

در اینجـا  . باید چنـین کـاري را انجـام دهنـد    

توان هم به عنـوان یـک رویـه و     انصاف را می

ي هم به عنوان عاملی که به نتایج و پیامـدها 

. در نظر گرفـت  ،اعمال مؤسسات مربوط است

در مورد اول الزم است کـه نهادهـاي ذیـربط    

ــه مجموعــه ــراي  اي از روی هــاي منصــفانه را ب

گیري بنا نهند تا اطمینـان یابنـد کـه     تصمیم

هاي مشابهی را بـراي همـه    این فرایند فرصت

. سـازد  افرادي که در آن درگیرند، فـراهم مـی  

 -نهادهـاي سیاسـی  فرض بر این است که اگر 

ــه اداري مجموعــه هــاي منصــفانه را  اي از روی

تواننـد بـه آنهـا     شـهروندان مـی   ،شکل بدهند

به این ترتیـب تعـامالت میـان     .اعتماد نمایند

ــه ــت و ش ــه دول ــر روی ــی ب ــاي  روندان مبتن ه

اي خواهـد بـود کـه     شـده و منصـفانه   شناخته

هـاي مسـاوي    دسترسی برابر مـردم و فرصـت  

ــا بــراي پیامــدها   ــمین  آنه ي مثبــت را تض

 البته مالحظات منصـفانه در زمینـه  . نماید می

گذاري نیز  مشی پیامدها و نتایج حاصل از خط

  .حائز اهمیت است
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گذاري لزوماً بر همه  مشی پیامدهاي خط

از ایـن  . گذارند افراد به صورت یکسان اثر نمی

رو باید انتظار داشـت اشخاصـی کـه از نتـایج     

ي عمــومی هــا مشــی هــا و خـط  ایـن سیاســت 

در مقایســـه بـــا آنهـــایی کـــه از  ،ناامیدنـــد

برنـد، سـطوح    هـاي مزبـور سـود مـی     سیاست

به همـین  . تري از اعتماد را نشان دهند پایین

منوال برندگان سیاسی و افرادي کـه ارزیـابی   

ســطوح  ،مثبتــی از عملکــرد اقتصــادي دارنــد

 .بــاالتري از اعتمــاد را نشــان خواهنــد داد   

 )Tyler & Huo,2002( مشکلی که تایلر و هو

در رابطه با مناصب قانونی دولتی به آن اشاره 

این است که چون مسئوالن امـر در   ،کنند می

ــار   ــه ب ــامطلوبی ب ــایج ن ــوارد نت بســیاري از م

تـوان بـه آنهـا اعتمـاد کـرد و       نمـی  ،آورند می

تضــمین نمــود کــه همــواره بــا تصــمیمات و 

هاي عامـه   هاي خودشان مطلوبیت گیري جهت

 ,Tyler & Huo, 2002) نماینـد  یرا حفظ مـ 

p.6).   ایـن اسـت کـه مطـابق     مهـم  اما نکتـه

ــایج حاصــل از   ــدها و نت ادراك عمــومی، پیام

عملکرد دولتمردان همیشه به سود یک گـروه  

ــت  ــاص نیس ــراي    ،خ ــت ب ــن اس ــه ممک بلک

هاي مختلف، منافع  هاي متفاوت در زمان گروه

در ایــن . هــاي گونــاگونی پدیـد آیــد  و مزیـت 

اگر شهروندان احساس کننـد کـه    راستا حتی

مشــی خــاص ســودي عایدشــان  از یــک خــط

ــود نمــی ــاي   ،ش ــازهم نهاده ــت ب ــن اس ممک

زیـرا   ،اداري مربوط را منصف بدانند -سیاسی

چـه کـه   هر نتیجه یا پیامد را بر اساس آنآنها 

کننـد و   ارزیـابی مـی   ،براي جامعه در پی دارد

ن تـوا  پس مـی . نمایند تر قلمداد می آن را مهم

ورزي یـک   فت که در ارزیابی میزان انصـاف گ

ي فـردي و هـم منـافع    نهاد عمومی، هم مزایا

شده توسط آن نهـاد مالحظـه   اجتماعی ایجاد

  . شوند می

دومین ویژگی : صالحیت و شایستگی

شایسـتگی و صـالحیت    ،یک نهاد قابل اعتماد

هاي قابل اعتمـاد بایـد بتواننـد    نهاد. آن است

بـه انجـام    ،رود مـی  چه را که از آنان انتظـار آن

هـایی   بنابراین شهروندان به سـازمان . برسانند

تواننـد   ن دهند میاعتماد خواهند کرد که نشا

دست یابنـد  شده توسط آنها  به اهداف ترسیم

ــرح  ــکالت مط ــائل و مش ــط   و مس ــده توس ش

 .شهروندان را به صورت اثربخش حـل نماینـد  

توان گفت که بحث پیشین درباره  در واقع می

اقتصادي کامالً با موضوع صالحیت و عملکرد 

یعنــی بــه آســانی . شایســتگی مــرتبط اســت

ی را از طریق میزان موفقیت توان شایستگ می

هاي اقتصـادي   مشی شده در زمینه خط ادراك

البتـه قضـاوت در مـورد    . دولت ارزیابی نمـود 
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موضوع شایستگی صرفاً به عملکرد اقتصـادي  

را یـک  زی ،شود و فراتر از آن است مربوط نمی

نوع قضاوت سیاسی در مورد عملکرد سیاسـی  

کلــی نهادهــاي عمــومی و دولتــی بــه شــمار 

اسـت کـه همـه    این دلیل این امر به . رود می

نهادهاي دولتی به طور خاص وظیفه پیشـبرد  

 ،و توسعه اهداف اقتصادي را بر عهـده ندارنـد  

ور کلـی  به همین جهت در این زمینـه بـه طـ   

 ،قبالً اشاره شد که طور همان. شود قضاوت می

افزون بـر عملکـرد نهادهـاي عمـومی عوامـل      

اي بسـیاري بـر چگـونگی ادراك عامـه      زمینه

مردم از اوضاع اقتصادي جاري در یک کشـور  

توجه به این نکته حـائز اهمیـت   . تأثیرگذارند

است که نحوه ارزیابی مردم از قابلیت اعتمـاد  

این مؤسسات از فرهنگ سیاسـی و ترتیبـات   

م در جوامـع مختلـف نیـز تـأثیر     نهادي حـاک 

این بـه معنـاي آن اسـت کـه هـم      . پذیرد می

 -فرهنــگ عمــومی و هــم نهادهــاي سیاســی

توانند آن چیزي را که از این نهادها  اداري می

آن چیزي را که نهادهـا ملـزم   (رود  انتظار می

شـکل بدهنـد و ترسـیم    ) به انجام آن هستند

تواننــد در  عوامــل مــیایــن همچنــین  .نــدکن

هـاي   هـا و صـالحیت   یف میزان شایستگیتعر

آن چیزي که آنهـا قـادر بـه    (نهادهاي کنونی 

اي  نقــش قابــل مالحظــه) انجــام آن هســتند

با توجـه بـه مجموعـه مباحـث      .داشته باشند

تـوان گفـت کـه هـم      کنون مـی شده تا مطرح

ترتیبات خاص حاکم بر نهادهاي دولتی و هم 

هــاي خــاص  حاکمیــت و غلبــه برخــی ارزش

.... فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و    سیاسی، 

تواننـد هنگـام ارزیـابی میـزان      در جامعه مـی 

تعهــدات کــارگزاران دولتــی و ســطح اعتمــاد 

اداري، مهــم  -عمـومی بــه نهادهــاي سیاســی 

 ,North & Weingast, 1989)تلقـی شـوند   

pp.803-832).   در عین حال ارزیابی عملکـرد

ي هاي نهـاد  اقتصادي به ارزیابی میزان قابلیت

عبارت بهتر عملکرد به . نیز مربوط خواهد بود

ــه آن ــومی  اقتصــادي ب ــاي عم ــه نهاده چــه ک

  .گردد می توانند انجام دهند، مربوط می

اي کـه بـه طـور خـاص در ارزیـابی       نکته

میزان قابلیـت اعتمـاد نهـادي داراي اهمیـت     

تأثیر عنصـر فسـاد بـر یـک جامعـه       ،باشد می

مختلف  به طور کلی بروز فساد در انواع .است

هـاي   برخی افراد یـا گـروه  شود  ب میآن موج

 -ویژه دسترسی بیشتري به نهادهاي سیاسـی 

اداري جامعه داشته باشند و یا در مقایسـه بـا   

ها و حاصـل کـار نهادهـاي     دیگران از فعالیت

فسـاد   .مزبور نتایج بهتري نصـیب آنـان شـود   

همچنــــین باعــــث تضــــعیف و تخریــــب 

  .شود هاي نهادي می شایستگی
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  مدل مفهومی پژوهش -8

  الگوي مفهومی -)2(شکل شماره 

  هاي پژوهش فرضیهـ 9

  فرضیه اصلی

هاي اقتصادي و سطح  لفهؤبین وضعیت م

اعتماد سیاسـی در جامعـه، رابطـه معنـاداري     

 .وجود دارد

  هاي فرعی فرضیه

بین نحـوه ادراك مـردم از میـزان ثبـات     

اقتصادي و سطح اعتماد سیاسـی در جامعـه،   

  .اري وجود داردرابطه معناد

نحــوه ادراك مــردم از وضــعیت    بــین

هاي اقتصادي و سطح اعتماد سیاسـی   شاخص

  .در جامعه، رابطه معناداري وجود دارد

بین نحوه ادراك مـردم از میـزان فسـاد    

و سـطح اعتمـاد سیاسـی در    ) اقتصادي(مالی 

  .جامعه، رابطه معناداري وجود دارد

  پژوهش  يقلمروـ 10

کـار تحقیقـاتی    پژوهش در هـر  يقلمرو

  .باشد شامل سه حوزه اصلی می

این تحقیـق در   :قلمرو موضوعی) الف

اعتماد سیاسی، فساد حوزه مباحث مربوط به 

  .و ارتباط میان آنها انجام خواهد شد اقتصادي

ایـن  قلمـرو مکـانی    :یکانقلمرو م) ب

  .محدود به شهر تهران بوده استتحقیق 

ــانی) ج ــرو زم ــر  :قلم ــژوهش حاض پ

 بـوده  1389تـا   1384ه دوره زمانی محدود ب

به عبـارت دیگـر بـازه زمـانی مـد نظـر       . است

افـراد  ) نگرش(پژوهشگر براي سنجش ادراك 

که دولت در  باشد می ناظر بر پنج سال مذکور

آن فعالیــت داشــته اســت و از لحــاظ قــدرت 

اسـتمرار حاکمیـت را   سیاسی و اجرایی نوعی 

زمـان اجـراي مراحـل عملـی     ( ایم شاهد بوده

ــانی   ــدود زم ــز در ح ــق نی ــال تحقی ــاي س   ه

  .)باشد می 89-1388

 روش و نوع تحقیقـ 11

زیرا در  ،توصیفی است نوع این تحقیق از

پی آن است که تصویري مبتنی بر واقعیـت را  

از چگونگی وضعیت موجود ارائـه دهـد و هـر    

کاسـت  و کـم  ، بـی شود آنچه را که مشاهده می

کـه جامعـه   نایـت بـه این  بـا ع . توصیف نمایـد 
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تواند از نتایج این تحقیق در جهت بهبـود   می

ف احتمـالی و تقویـت نقـاط قـوت     نقاط ضـع 

ــره   بهــره ــن تحقیــق در زم ــرداري نمایــد، ای ب

در عین . آید تحقیقات کاربردي به حساب می

حاضـر تـالش دارد تـا الگـویی      حال پـژوهش 

ثر بـر  ؤیافتـه و بـومی بـراي عوامـل مـ      توسعه

عمــومی بــه دولــت در کشــور ایــران  اعتمــاد

طراحــی کنــد و از ایــن جهــت بــه گســترش 

مرزهاي دانش موجـود در ایـن حـوزه کمـک     

ایـن پـژوهش بـه لحـاظ ماهیـت و      . نماید می

) الگوسـازي (کاربردي  -اي هدف از نوع توسعه

مبتنی بـر اسـتراتژي پیمـایش    و از نظر روش 

  .است

  ـ جامعه و نمونه آماري12

قلمـرو ایـن    ،شـد طـور کـه اشـاره     همان

امـا   ،پژوهش محدود به شهر تهران بوده است

دم همکـاري شـهروندان در قالـب    به دلیل عـ 

گرفته در سـطح شـهر    صورت هاي بندي بلوك

ــران ــازمان  ،ته ــق از س ــی و   محق ــاي دولت ه

هاي خصوصی که جهـت همکـاري در    شرکت

بـه   ،این طرح پژوهشی اعالم آمادگی نمودنـد 

بـه  . نمـود ده هاي آمـاري اسـتفا   عنوان خوشه

پـذیري، نتـایج    همین علـت از لحـاظ تعمـیم   

ــه همــین   ــن تحقیــق محــدود ب حاصــل از ای

محدود بـه شـهر تهـران     ها و یا نهایتاً سازمان

هاي حاضر در ایـن طـرح    سازمان. خواهد بود

مین أو تــ مشــتمل بــر وزارت رفــاهپژوهشــی 

 7و  6منــاطق  آمــوزش و پــرورش ،اجتمــاعی

شـرکت  یـک  ، شرکت داروسازي شـفا،  تهران

سـتاد گـروه    خدمات مسافرتی و حمل و نقل،

ــجویان    ــت و دانش ــه مل ــرکت بیم ــن، ش بهم

انـد کـه نمونـه     بوده دانشگاه عالمه طباطبایی

آماري از میان جامعه فوق به صورت تصادفی 

ساده انتخـاب و پرسشـنامه نهـایی حاصـل از     

  .ده استشپنل دلفی در میان آنان توزیع 

همکـاري  به دلیل عـدم   در این پژوهش

ــاز از  ــورد نی ــوك  م ــاکنان بل ــوي س ــا و  س ه

شهروندان در سطح شهر تهران و با توجـه بـه   

اجتمـاعی حـاکم در    -التهاب اوضـاع سیاسـی  

بازه زمانی اجراي میدانی تحقیق، گسـتردگی  

ــ   ــژوهش و نیـ ــانی پـ ــرو مکـ ــر قلمـ ز دیگـ

گر جهـت  هاي پـیش روي پژوهشـ   محدودیت

ــان از     ــل اطمین ــافی و قاب ــداد ک ــل تع تکمی

هاي تحقیق، ترجیح داده شد تـا از   امهپرسشن

هاي قابل دسترسی اسـتفاده شـود کـه     خوشه

این امر به علت موضوع ویـژه تحقیـق و نـوع    

 -االت آن، شـرایط ملتهـب سیاسـی   ؤخاص س

میلـی   اجتماعی مورد اشاره و عدم اعتماد و بی

بسیاري از شهروندان تهرانـی بـراي همکـاري    

ت در این طرح پژوهشـی از یـک سـو و اهمیـ    

هـاي دقیـق و غیـر سـوگیرانه از      کسب پاسخ

نــاگزیر محقــق بــا . طــرف دیگــر بــوده اســت

ــتفاده از روش ــی از    اس ــالی، بخش ــر احتم غی
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هاي حاضر به همکاري در شهر تهران  سازمان

را بـه عنـوان جامعـه    ) قلمرو مکانی تحقیـق (

به منظـور پرهیـز از سـوگیري    . آماري برگزید

هـا   انناشی از حضور یک طیف خاص از سازم

المقـدور داراي   تالش شد تا نمونه آماري حتی

هـاي   تنوع بوده و از میان هر دو طیف سازمان

ــی   ــی و خصوص ــف   در رده(دولت ــاي مختل ه

و بـه طـور تصـادفی    ) مدیریتی و کارشناسـی 

ــوند  ــاب ش ــه   .انتخ ــر آن نمون ــزون ب اي از  اف

هــاي  کننــدگان مردمــی بــه ســازمان مراجعــه

انشجویان نیز بـه  اي از د دولتی به همراه نمونه

این جمع اضـافه شـدند و در مجمـوع نمونـه     

لـذا اگرچـه   . آماري پژوهش را تشکیل دادنـد 

جامعه آماري پژوهش و نمونـه برآمـده از آن   

در نگاه نخست تاحدودي پراکنده و ناهمگون 

هـاي   ، اما با وجـود محـدودیت  رسد به نظر می

شده نحوه چینش جامعه آمـاري موجـب   ذکر

ر به علت ماهیت چندگانـه  شد تا پژوهشگ می

ــی آن  ــد،  (و ترکیب ــی، خصوصــی، کارمن دولت

تا حـدودي بیشـتر   ...) ارباب رجوع، دانشجو و

ــه دادهب ــایج بــه دســت توانــد ب ــده  هــا و نت آم

ــده طیــف  ــان کنــد و آن را نماین ــاي  اطمین ه

روش کار نیـز  . مختلف مردم شهر تهران بداند

ــود کــه پژوهشــگر در مــدت  بــدین ترتیــب ب

عات متفاوت کاري و به صـورت  تحقیق در سا

هاي مربوط مراجعـه   اتفاقی به هر یک از محل

و نسبت به توزیع تصادفی پرسشنامه در میان 

آوري آن اقــدام نمــوده  افــراد و ســپس جمــع

حجـم نمونـه    نگـاره با استفاده از  ضمناً. است

مورگان تعداد نمونه در جوامع با حجـم زیـاد   

آیـد   ت مینفر به دس 384) بزرگ و گسترده(

آمـده از طریـق    که با حجم نمونـه بـه دسـت   

هاي آماري هنگامی که حجـم جامعـه    فرمول

بـه ایـن   . باشد، مطابقـت دارد  آماري نامحدود 

ترتیب بناي پژوهشگر بر آن بـوده اسـت کـه    

هـاي مـورد اسـتناد در ایـن      تعداد پرسشنامه

در . هـد پژوهش حـداقل مـذکور را پوشـش د   

ــنامه   ــع پرسش ــار توزی ــت ک ــا ت نهای ــط ه وس

ــا جــایی ادامــه یافــت کــه    405پژوهشــگر ت

ــان   ــتفاده، از میــ ــل اســ ــنامه قابــ پرسشــ

هاي بازگشـت داده شـده از طـرف     پرسشنامه

بـراي محاسـبه   . آوري گردیـد  هـا جمـع   نمونه

تعداد نمونه مورد نیاز براي انجـام محاسـبات   

هـا از فرمـول زیـر     در مورد هر یک از سازمان

استفاده شـد کـه شـرح جزئیـات محاسـبات      

هـا بـه شـرح زیـر      مربوط به تفکیک سـازمان 

   :باشد می
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P : 5/0برآورد نسبت صفت متغیر؛  =P = q   

Z :   ــطح ــا س ــاظر ب ــد متن ــال واح ــر نرم متغی

   96/12/Zدرصد؛  95اطمینان

 : 05/0مقدار اشتباه مجاز؛=   

N :جامعه آماري  
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طبق فرمول فوق فراوانی نمونه مورد نیاز 

ــ  ــاه و ت ــان وزارت رف ــورد کارشناس مین أدر م

باشـد کـه شـرح     نفـر مـی   65اجتماعی برابـر  

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

65
5.05.096.1)179(05.0

5.05.096.179
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مورد شـرکت  

باشد کـه شـرح    نفر می 29 خدمات مسافرتی

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

29
5.05.096.1)132(05.0

5.05.096.132
22

2





n  

ــورد     ــاز در م ــورد نی ــه م ــی نمون فراوان

باشــد کــه شــرح  نفــر مــی 125دانشــجویان 

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

125
5.05.096.1)1187(05.0

5.05.096.1187
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مـورد تعـداد   

نفـر   69مـاه   مراجعات مردمـی در طـی یـک   

باشد که شرح محاسبات آن به صورت زیر  می

  :  است

69
5.05.096.1)185(05.0

5.05.096.185
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مورد کارکنان 

باشـد کـه شـرح     نفر می 59آموزش و پرورش 

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

59
5.05.096.1)170(05.0

5.05.096.170
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مورد شـرکت  

باشـد کـه شـرح     نفـر مـی   15شفا  داروسازي

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

15
5.05.096.1)116(05.0

5.05.096.116
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مورد شـرکت  

باشـد کـه شـرح     نفـر مـی   13داروسازي شفا 

  :  محاسبات آن به صورت زیر است

13
5.05.096.1)114(05.0

5.05.096.114
22

2





n  

فراوانی نمونه مورد نیاز در مورد شرکت بیمـه  

باشد که شرح محاسـبات آن   نفر می 30ملت 

  :  به صورت زیر است

30
5.05.096.1)133(05.0

5.05.096.133
22

2





n  

  

 ها   وضعیت نمونه ـ )2(شماره  نگاره

  

  نمونه

د 
ور

 م
عه

ام
ج

ی 
وان

را
ف

اد
تن

س
ا

نه  
مو

ی ن
وان

را
ف

  

ه 
ون

نم
ی 

وان
را

د ف
ص

در

عه
ام

ج
ل 

 ک
از

  

  16  65  79  کارشناسان وزارت رفاه

شــرکت خــدمات مســافرتی و 

  حمل و نقل
32  29  2/7  

  9/30  125  187  دانشجویان

  17  69  85   ها مراجعات مردمی به سازمان

  6/14  59  70  کارکنان آموزش و پرورش

  7/3  15  16  شرکت داروسازي شفا

  2/3  13  14  مدیران ستاد گروه بهمن

  4/7  30  33  کارشناسان ستاد بیمه ملت

  100  405  516  جمع
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  ها ـ ابزارهاي گردآوري داده13

ــه   ــا ک ــیفی از آنج ــق توص  -روش تحقی

هـا و   به منظور گردآوري داده ،پیمایشی است

ــاي مصــاحبه و     ــدانی از ابزاره ــات می اطالع

براي تدوین مبانی لذا . پرسشنامه استفاده شد

نظري و ادبیات تحقیق از مطالعات و اطالعات 

اي، اینترنت و سایر منـابع فارسـی و    کتابخانه

 هـا و اطالعـات   التین و جهت گـردآوري داده 

میدانی از ابزار پرسشنامه و مصاحبه اسـتفاده  

  .گردیده است

  روایی و پایایی ابزار سنجشـ 14

ــدازه  ــزار ان ــر   اب ــنجش در ه ــري و س گی

تحقیق باید از روایی و پایـایی الزم برخـوردار   

هـاي متناسـب بـا     باشد تا محقق بتوانـد داده 

تحقیق را گردآوري نماید و پـس از تجزیـه و   

ها پاسخی  آزمودن فرضیه ها و تحلیل این داده

  :االت تحقیق ارائه دهدؤمناسب و درخور به س

  روایی ابزار  ـ1ـ14

بـراي اطمینـان از روایـی ابـزار ســنجش     

هاي گوناگونی وجود دارنـد کـه در ایـن     روش

و  حقیق از دو روش بررسـی روایـی محتـوي   ت

ظــور بــه من .شــود روایــی ســازه اســتفاده مــی

ر ابــزار د اطمینــان بیشــتر از روایــی محتــوي

  :صورت گرفتزیر سنجش اقدامات 

مطالعه کتب و مقـاالت مربـوط بـه     .1

ــالم    ــین اق ــق و تعی ــوع تحقی موض

  اطالعاتی الزم

ــا   .2 ــنجش یـ ــزار سـ ــتفاده از ابـ اسـ

هاي استاندارد که توسط  نامهپرسش

ــامصــاحب ــر و ن آشــناي  نظران معتب

ایـن در  مدیریت طراحی و پـیش از  

ییـد  تحقیقات مختلف روایـی آن تأ 

 .شده است

 اسـاتید  و مشاوره استفاده از نظرات .3

مـدل   تدوین در نظر و خبرهصاحب

ــومی و ــالح مفه ــهؤم اص ــا و  لف ه

 ها گویه

ــنامه بـــین   .4 ــه پرسشـ توزیـــع اولیـ

ــه و اســتفاده از    گــروه هــاي نمون

 بازخورها و نظرات اصالحی آنها

ــیحات الزم   .5 ــه توض ــا  ارائ ــراه ب هم

تحویـــــل پرسشـــــنامه بـــــه    

 .دهندگان پاسخ

ییدي جهت تأ تحلیل عاملی -14-1-1

  بررسی روایی سازه در مدل

پیش از بررسی کلی مدل و اظهار نظر    

هـاي پـژوهش الزم اسـت بـه      در مورد فرضیه

رسی روایی سازه بـه تحلیـل عـاملی    منظور بر

هـاي معتبـر    یکـی از روش . ییدي بپـردازیم تأ

ــی یــک   ــراي مطالعــه ســاختار داخل علمــی ب
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گیـري روایـی    هـا و انـدازه   مجموعه از شاخص

ازه، روش تحلیل عاملی تأییدي است که به س

اي از  برآورد بار عاملی و روابط بـین مجموعـه  

بـار عـاملی،   . پـردازد  ها و عوامـل مـی   شاخص

معرف همبستگی شـاخص بـا عامـل مربوطـه     

است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسـیر  

بر این اساس، هرچه بار یک شاخص . شود می

فسـیر آن  تـر باشـد، در ت   در یک عامل بـزرگ 

عامل باید وزن بیشتري بـه آن شـاخص داده   

در اینجا، روایـی سـازه   ). 1381کالین، (شود 

ــژوهش و    ــاتی پ ــوي عملی ــف الگ ــاد مختل ابع

پرسشنامه منـتج از آن بـا اسـتفاده از آزمـون     

تحلیــل عــاملی تأییــدي مــورد بررســی قــرار 

در این قسمت، روابـط بـین ابعـاد و     .گیرد می

 پــژوهشغیرهـاي  هــاي هـر یــک از مت  مؤلفـه 

ها در قالـب   نتایج این بررسی. شود ارزیابی می

انـد و از   هایی نشان داده شـده  ها و نگاره نگاره

این طریق بار عـاملی هـر شـاخص همـراه بـا      

مربوط مـورد تجزیـه و تحلیـل    t مقادیر آماره 

  .گیرد قرار می

هـاي تحلیـل عـاملی     مدل -14-1-2

ــدي أت ــاملی  (یی ــاي ع ــایش باره نم

  )Tو مقادیر آماره استاندارد 

 هاي مربوط به متغیر عوامل اقتصادي مؤلفه

ــایج تحلیــل عــاملی  هــاي نگــاره زیــر نت

هاي مربـوط بـه متغیـر عوامـل       لفهؤتأییدي م

SABAT.EG0.13

SHAKHES0.41

FESAD.M0.73

economi 1.00

Chi -Squ are=0.0 0, df=0, P-val ue=1.0 0000 , RMSEA=0.000

0.93

0.77

0.52

SABAT.EG1.90

SHAKHES7.54

FESAD.M13.21

economi 0.00

Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

17.98

15.03

10.23

 



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

زم
ن

تا
س

 
13

90
  

   

 

301  

  . دهد اقتصادي را نشان می

مقادیر  نمایش نوع و ـ) 3(نگاره شماره 

 ییديهاي برازش در مدل تأ شاخص

نوع 

  شاخص
  نام شاخص

  مقدار

محاسبه 

  شده

دار مق

  مطلوب

  )قابل قبول(

  نتیجـه

ل 
 ک

ش
راز

ي ب
ها

ار
عی

م

ل
مد

  

RMSEA  00/0  
کمتر از 

08/0  

قابل 

  قبول

RMR  
استاندارد 

  شده
00/0  

کمتر از 

05/0  

قابل 

  قبول

ص
اخ

ش
 

ي 
ها

ق
طل

 م
ش

راز
ب

  

GFI  1  
باالتر از 

90/0  
  مطلوب

AGFI 1 
باالتر از 

90/0  
 مطلوب

ص
اخ

ش
 

ی
سب

ش ن
راز

ي ب
ها

  

NFI 1 
بیشتر از 

90/0  
 وبمطل

NNFI 1 
بیشتر از 

90/0  
 مطلوب

CFI 1 
بیشتر از 

90/0  
 مطلوب

IFI 1 
بیشتر از 

90/0  
 مطلوب

RFI 1 
بیشتر از 

90/0  
 مطلوب

هـا از    لفـه ؤشود که تمامی م مالحظه می

ی در رابطـه بـا متغیـر    بار عـاملی قابـل قبـول   

  .برخوردارندمکنون 

هـاي مربـوط بـه متغیـر اعتمـاد       لفهؤم

  سیاسی

نتایج تحلیـل عـاملی تأییـدي     دبع نگاره

هاي مربوط به متغیر اعتماد سیاسـی را    لفهؤم

ــه کــه مالحظــه  همــان. دهــد نشــان مــی گون

هـا از بـار عـاملی قابـل       لفهؤشود، تمامی م می

ــا متغیــر مکنــون مربــوط   قبــولی در رابطــه ب

  . برخوردارند

مقادیر برخی  ـ ) 4(شماره  نگاره

  یید مدلأمهم در ت هاي شاخص

  خصنام شا
  مقدار

  محاسبه شده

  مقدار مطلوب

  )قابل قبول(
  نتیجـه

Chi-Square 00/0  -  -  

df 00/0  -  -  

P-value 1  
بزرگتر از 

05/0  
  قابل اغماض

RMSEA  00/0   قابل قبول  08/0کمتر از  

Chi-
Square/df 

  قابل قبول  4تر از  کوچک  00/0
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نمایش نوع و مقادیر  ـ) 5(شماره  نگاره

ازش در مدل تحلیل عاملی هاي بر شاخص

 ییديتأ

ص
اخ

ش
ع 

نو
  

ص
اخ

ش
م 

نا
  

به
س

حا
 م

دار
مق

  
ده

ش
  

مقدار مطلوب 

  )قابل قبول(
  نتیجـه

ل 
 ک

ش
راز

ي ب
ها

ار
عی

م

ل
مد

  

RMSEA  00/0   ایده آل  08/0کمتر از  

RMR 
  -  05/0کمتر از   - استاندارد شده

ص
اخ

ش
 

ي 
ها

ق
طل

 م
ش

راز
ب

  

GFI -   90/0باالتر از  -  

AGFI -   90/0باالتر از  -  

ص
اخ

ش
 

ش 
راز

ي ب
ها

ی
سب

ن
  

NFI -   90/0بیشتر از  -  

NNFI -   90/0بیشتر از  -  

CFI -   90/0بیشتر از  -  

IFI -   90/0بیشتر از  -  

RFI -   90/0بیشتر از  -  

  

هاي  مقادیر برخی شاخص ـ) 6(شماره  نگاره

  یید مدلأمهم در ت

  نام شاخص
مقدار 

  شده محاسبه

مقدار مطلوب 

  )قابل قبول(
  هنتیجـ

Chi-Square 00/0  -  -  

df 00/0  -  -  

P-value 
تر از  بزرگ  00/1

05/0  

  آل ایده

RMSEA  00/0   آل ایده  08/0کمتر از  

Chi-Square/df 
 4تر از  کوچک  00/0

  2یا 

  آل ایده

نتایج تحلیل عاملی  ـ ) 7(شماره  نگاره

هاي مربوط به متغیر اعتماد  لفهؤتأییدي م

   سیاسی

 T  ادسیاسیهاي اعتم مؤلفه  ردیف
Statistic 

  بار عاملی

  94/0  70/23  اعتماد به نهادهاي سیاسی  1

  83/0  79/19  اعتماد به نظام سیاسی  2

  80/0  56/18  اعتماد به مدیران سیاسی  3

فـوق خالصـه نتـایج تحلیـل      يهـا  نگاره

هــاي متغیــر اعتمــاد  لفــهؤعــاملی تأییــدي م

دهد و بیانگر ایـن مطلـب    سیاسی را نشان می

هـاي مـورد بررسـی،      لفـه ؤر میان ماست که د

لفه اعتماد به نهادهاي سیاسی با بار عاملی ؤم

لفه اعتماد به ؤداراي بیشترین تأثیر و م 94/0

داراي  80/0مــدیران سیاســی بــا بــار عــاملی 

کمترین میزان تأثیر نسبی در تبیـین متغیـر   

  .باشد مکنون می

  پایایی ابزار  ـ 2ـ14

ه از ضریب آلفاي کرونباخ محاسـبه شـد  

پرسشـنامه مـورد    براي SPSSافزار طریق نرم 

اســتفاده در ایــن پــژوهش بــراي یــک نمونــه 

ــه تعــدا آزمایشــی اولیــه نفــر، بســیار  35د ب

به دست آمده درصد  96مطلوب و در حدود  

که میزان این ضریب بنابراین از آنجایی . است

ــراي پرسشــنامه ــیش از  ب  70هــاي موجــود ب

ان پایـایی  تـو  مـی  ،درصد به دست آمده است

  .ابزار را پذیرفت
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وضعیت پایایی ابزار  -) 8(شماره  نگاره

  سنجش 

  کرونباخ α  تعداد سؤال  مفاهیم  ردیف

  90/0  10  عوامل اقتصادي  1

  96/0  24  اعتماد سیاسی  2

ــل  -15 ــه و تحلیـ روش تجزیـ

  ها داده

در این پژوهش آزمون هاي آماري اصلی 

 هـا  مورد استفاده بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   

ــراي مقایســـه  Tنـــد از آزمـــون ا عبـــارت بـ

ها، آزمون رگرسیون براي سـنجش و   میانگین

ثیر هر یک از متغیرهاي مسـتقل و  تأمقایسه 

ــه ...  ــتفاده از    ک ــا اس ــی ب ــوع همگ در مجم

. انـد    فتـه انجـام گر  SPSSافزارهاي آمـاري   نرم

مـون  ییدي بـراي آز همچنین تحلیل عاملی تأ

زار لیـزرل  افـ  اعتبار اجزاء مدل به کمـک نـرم  

ضــمنا از مــدل معــادالت . گیــرد صــورت مــی

افـزار   ساختاري از نوع تحلیـل مسـیر در نـرم   

یید نهایی کل مدل نیز ألیزرل براي آزمون و ت

پـس بـراي آزمـون نهـایی     . شـود  استفاده می

ثیر هــاي تحقیـق و تعیــین میـزان تــأ   فرضـیه 

 ثر بر اعتماد سیاسی در قالـب چنـد  ؤعوامل م

قل فراینــدي و  دســته از متغیرهــاي مســت  

اي از رگرسیون، ضـرایب همبسـتگی، و    زمینه

به ویژه از تحلیل مدل معـادالت سـاختاري و   

 LISRELافـزار   تحلیل مسیر با استفاده از نرم

کـه تعـداد    از آنجایی .بهره گرفته خواهد شد

نفـر اسـت، بـا     30هاي پژوهش بیش از  نمونه

تـوان   استناد به قضیه حد مرکزي در آمار مـی 

هـــا در  بـــودن توزیــع مقـــادیر داده نرمــال  

تـوان   مـی . هاي مورد بحـث را پـذیرفت   نمونه

هـاي پـژوهش از توزیـع نرمـال      گفت که داده

بنابراین با توجه به اثبـات توزیـع   . برخوردارند

هـاي آمـاري، جهـت     هـا در نمونـه   نرمال داده

تـــوانیم از  آزمـــون فرضـــیات تحقیـــق مـــی

 اسـتفاده کنـیم کـه در    هاي پارامتریک آزمون

  .ها خواهیم پرداختادامه به آن

  هاي تحقیق آزمون فرضیهـ 16

و  فرضـیه اصـلی  یـک   در این پژوهش   

مطرح بوده که براي آزمـون   سه فرضیه فرعی

ــه تنا  ــا ب ــیه و داده آنه ــوع فرض ــب ن ــاي  س ه

هـاي آزمـون تحلیـل     شـده، از روش  گردآوري

اي بــراي  مقدمـه  بــه عنـوان (عـاملی تأییـدي   

ن تحلیـل مسـیر   آزمـو ، )ترسیم مـدل نهـایی  

و آزمــون  )Tمیــزان ضــریب مســیر و آمــاره (

پـس از ارائـه    .رگرسیون استفاده شـده اسـت  

مدل معادالت سـاختاري اصـالحی همـراه بـا     

براي هر  Tنمایش مقدار ضریب مسیر و آماره 

یک از مسـیرهاي اصـلی مـدل مزبـور نتـایج      

هـا   آزمون به ترتیب براي هـر یـک از فرضـیه   

  .شود بیان می
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زمون فرضیه اصلی با توجه ـ آ1ـ16

 tنمایش مقادیر آمـاره  ( tبه مقادیر 

  )در مدل نهایی

 )نمایش ضرایب مسیر در مدل نهایی(مدل معادالت ساختاري 

SABAT.EG0.29

SHAKHES0.28

FESAD.M0.66

economy politica

NAHADHA 0.27

NEZAM.S 0.43

MODIRAN 0.22

Chi-Square=12.05, df=6, P-value=0.06078, RMSEA=0.050

0.85

0.75

0.88

0.84

0.85

0.58

0.88

0.15

 -0.10

SABAT.EG9.35

SHAKHES8.37

FESAD.M12.64

economy politica

NAHADHA 8.86

NEZAM.S 11.15

MODIRAN 7.57

Chi-Square=12.05, df=6, P-value=0.06078, RMSEA=0.050

22.25

20.18

19.86

19.84

11.76

16.77

5.09

 -3.35

 



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

زم
ن

تا
س

 
13

90
  

   

 

305  

نمایش نوع و مقادیر ـ ) 9(نگاره شماره 

هاي برازش در مدل معادالت  شاخص

 )لیزرل(ساختاري 

ص
اخ

ش
ع 

نو
  

ص
اخ

ش
م 

نا
  

به
س

حا
 م

دار
مق

 
ده

ش
  

مقدار مطلوب 

ـه  )قابل قبول(
ج

تی
ن

  

ش
راز

ي ب
ها

ار
عی

م
  

 
ل

مد
ل 

ک
  

RMSEA  05/0   08/0کمتر از  
ول

قب
ل 

قاب
  

RMR 
  استاندارد شده

  05/0کمتر از   018/0

ول
قب

ل 
قاب

  

ص
اخ

ش
 

ق
طل

 م
ش

راز
ي ب

ها
  

GFI 99/0   90/0باالتر از  

ب
لو

ط
م

  

AGFI 97/0   90/0باالتر از  

ب
لو

ط
م

 

ص
اخ

ش
 

ی
سب

ش ن
راز

ي ب
ها

  

NFI 99/0   90/0بیشتر از  

ب
لو

ط
م

 

NNFI 99/0   90/0بیشتر از  

ب
لو

ط
م

 

CFI 1  90/0 بیشتر از  

ب
لو

ط
م

 

IFI 1   90/0بیشتر از  

ب
لو

ط
م

 

RFI 99/0   90/0بیشتر از  

ب
لو

ط
م

 

ر برخی مقادی ـ) 10(نگاره شماره 

  هاي مهم در تأیید مدل شاخص

  نام شاخص
مقدار 

  شده محاسبه

مقدار مطلوب 

  )قابل قبول(
  نتیجـه

Chi-Square 05/12  -  -  

df 6  -  -  

P-value 
تر از  بزرگ  06/0

05/0  

قابل 

  اضاغم

RMSEA  05/0   قابل قبول  08/0کمتر از  

Chi-
Square/df 

  قابل قبول 4تر از  کوچک  008/2

میزان ضریب مسیر و ـ ) 11(شماره  نگاره

در مسیر اصلی مدل معادالت  tآماره 

  ساختاري

گونه که از نتایج مندرج در جداول  همان

هـاي بـرازش    شـاخص  ،شود فوق استنباط می

مشــتمل بــر  (مــدل معــادالت ســاختاري   

هـاي   هاي برازش کل مـدل، شـاخص   شاخص

) هـاي بـرازش نسـبی    برازش مطلق و شاخص

پس از انجام برخی اصالحات جزئـی در مـدل   

لذا . مطلوبی قرار دارند اولیه در وضعیت نسبتاً

ــا دادهانطبــ اي هــ اق الگــوي کلــی پــژوهش ب

. شـود  شده در تحقیق حاضر رد نمی گردآوري

ــی  ــه م ــین مالحظ ــزان   همچن ــه می ــود ک ش

RMSEA    یا خطاي دوم تقریـب میـانگین در

ــدار    ــرار دارد و مقـ ــولی قـ ــل قبـ ــد قابـ حـ

ــبه ــده نســبت  محاس ــز  Chi-Square/dfش نی

ف
دی

ر
  

 T Statistic  هاي عوامل راهبردي مؤلفه
ضریب 

  مسیر

1  
عوامل اقتصادي بـه اعتمـاد   

  سیاسی

77/16  88/0  
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تـوان   از همـین رو مـی  . نسبتاً مطلـوب اسـت  

ــق از بر  ــدل تحقی ــگفــت م ــبی ازن دگی مناس

آخر  نگارهدر نهایت با مطالعه  .برخوردار است

مســیر اصــلی مــدل در کــه مشــخص اســت 

و قـدر   3/0یزان ضریب مسیر باالي پژوهش م

. باشـد  مـی  2نیز بیشتر از عدد  Tمطلق آماره 

پژوهش تأیید  این اصلی  به این ترتیب فرضیه

  . دشو می

آزمـون فرضـیات فرعـی    ــ  2ـ16

  تحقیق

لیاتی کـردن و آزمـون هـر    به منظور عم

یک از فرضیات فرعی تحقیـق نیـز از آزمـون    

نتـایج  . رگرسیون چندگانه استفاده شده است

آزمون رگرسیون چندگانه براي هـر دسـته از   

  :باشد متغیرها به شرح زیر می

هـاي    لفهؤثیر همزمان مدر صورتی که تأ

را بر متغیـر اعتمـاد سیاسـی    اقتصادي عوامل 

 نگـاره نتایج حاصل منطبق بر  ،محاسبه کنیم

شـود کـه سـطح     مالحظه می. فوق خواهد بود

پـس فـرض    ،اسـت  00/0معناداري کلی برابر 

رسـیونی در سـطح   خطی بودن ایـن مـدل رگ  

   .شود یید میدرصد تأ 99اطمینان 

توان گفـت   با عنایت به ضریب تعیین می

از تغییـرات یـا نوسـانات     درصد 55که حدود 

ــه      ــن معادل ــیله ای ــه وس ــی ب ــاد سیاس اعتم

بـین و   مشتمل بر سه متغیر پـیش (رگرسیون 

. شود تبیین می) متغیر وابسته اعتماد سیاسی

ــرات ســه متغیــر مســتقل   جهــت مقایســه اث

موجود در این معادلـه رگرسـیونی بـر متغیـر     

وابسته با استفاده از سـتون سـطح معنـاداري    

تـوان نتیجـه گرفـت کـه فـرض       تفکیکی مـی 

تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با عدد 

لفه ثبـات اقتصـادي،   ؤدر مورد هر سه مصفر 

اقتصـادي و فسـاد   هاي مهـم   وضعیت شاخص

 سیاسیبر متغیر وابسته اعتماد  اقتصادي لفه فرعی عواملؤم سهثیر تأ ـ) 12(جدول شماره 

  )یون چندگانهآزمون رگرس(

  موارد

  

 
 متغیرها

  ضریب تعیین

مجذور ضریب (

همبستگی 

  )کلی

2R  

ضریب 

همبستگی 

  کلی
(R)  

ضرایب همبستگی 

استاندارد تفکیک 

  شده
(Beta) 

درصد تبیین 

توسط 

متغیرهاي 

  مستقل

درصد 

تبیین 

توسط سایر 

  متغیرها

سطح 

  معناداري

  به تفکیک
sig.(2-tailed) 

سطح 

  اداريمعن

  کلی

  ثبات اقتصادي

55/0 74/0  

346/0 

37/0  30/0 

00/0 

00/0  

هاي  وضعیت شاخص

 مهم اقتصادي
331/0  00/0 

وضعیت فساد مالی 

 )اقتصادي(
196/0  00/0  
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شـود و نیـازي بـه     یید مـی تأ) اقتصادي(مالی 

یعنـی  . خروج آنها از معادله رگرسیون نیسـت 

رسـیونی  اثرگذاري خطی آنها در این مدل رگ

. شـود  یید مـی به صورت تفکیکی و مستقل تأ

هرگاه آمده از این جداول  طبق نتایج به دست

 متغیـر  عوامل اقتصادي را بـر هاي  مؤلفه ثیرتأ

اعتمـــاد سیاســـی در قالـــب یـــک معادلـــه 

ثبـات   متغیـر سه  ،رگرسیونی محاسبه نماییم

هاي مهم اقتصادي  اقتصادي، وضعیت شاخص

ثرترین ؤبه ترتیب مـ ) اقتصادي(و فساد مالی 

عوامل بر نوع نگرش مـردم در زمینـه اعتمـاد    

مچنـین بـه ازاي   ه .رونـد  سیاسی به شمار می

در عامــل ثبــات ) بهبــود(یــک واحــد تغییــر 

در ) بهبـود (تغییـر   درصد 34اقتصادي حدود 

شود و در ازاي  متغیر اعتماد سیاسی ایجاد می

در عامـل وضـعیت   ) بهبـود (یک واحد تغییـر  

 درصـد  33هاي مهم اقتصادي حـدود   شاخص

در متغیـر اعتمـاد سیاسـی را    ) بهبـود (تغییر 

اي یــک واحــد تغییــر شــاهد هســتیم و در از

از ) اقتصـادي (در عامـل فسـاد مـالی    ) بهبود(

در ) بهبـود (تغییر  درصد 19نگاه مردم حدود 

 ضمناً .گردد متغیر اعتماد سیاسی مالحظه می

از تغییرات اعتمـاد سیاسـی    درصد 37حدود 

توسط متغیرهاي مسـتقل ایـن مـدل تبیـین     

از تغییـرات در   درصـد  30شـود و حـدود    می

توان به سایر متغیرهاي  را نیز میمتغیر مزبور 

اتفاقی یا تصادفی نسبت داد کـه احتمـاال در   

در  .انـد  این مدل مورد مالحظـه قـرار نگرفتـه   

تـوان گفـت کـه در سـطح خطـاي       نهایت می

در مورد هر سه فرضیه فرعی H0 فرض  01/0

 H1فـرض  (اول، دوم و سوم رد و فرض مقابل 

ن سـه  بنابرای. گردد یید میتأ) ا فرض تحقیقی

 99در سـطح اطمینـان    تحقیقفرعی   فرضیه

  .ندشو یید میدرصد تأ

ــ 17 ــهـ ــري و  نتیج ــل گی تحلی

  ها  یافته

کـه میـزان و   بـود  این مقالـه در پـی آن   

یرهاي مهم اقتصادي را بـر  غثیر متأچگونگی ت

خـاص   در یک جامعهرا سطح اعتماد سیاسی 

گیري مردم نسبت  یعنی نحوه قضاوت و جهت

مـورد  را و کارگزاران سیاسـی   به نظام، نهادها

بـا عنایـت بـه     .کنکاش و موشکافی قرار دهد

ــی تأ ــد فرضــیه اصــلی م ــه   یی ــت ک ــوان گف ت

ییـد کلـی   تأهـاي پـژوهش در راسـتاي     یافته

ل از مرور پیشینه و نتایج به رهنمودهاي حاص

بـه  . آمده توسط پژوهشگران قبلی است دست

ید آن اسـت  ؤعبارت بهتر نتیجه این تحقیق م

از جمله عوامـل  (مل راهبردي محیطی که عوا

توانند در کنـار عملکـرد جـاري     می) اقتصادي

اي مهـم و شـایان    یک دولت، به عنـوان وزنـه  

توجـه در تعیـین میـزان اعتمـاد عمـومی بـه       

ست که از جاب لذا کامالً. دولت نقش ایفا کنند
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اکنون تحقیقاتی در خصوص بررسی نقش  هم

یــین احتمــالی دیگــر عوامــل راهبــردي در تب

ســطح اعتمــاد سیاســی در جامعــه مــد نظــر 

مند به این حوزه قرار گیرد  اندیشمندان عالقه

مانند عوامل فرهنگی، اجتمـاعی، سیاسـی و   (

این موضوع از آن جهت اهمیـت  ). تکنولوژیک

تـر   هاي کامـل  دارد که به طراحی و ارائه مدل

ثري خواهـد نمـود و   ؤدر این زمینه کمـک مـ  

نگـري در زمینـه    هجانبـ  پژوهشگران را از یـک 

اعتمــاد سیاســی رهــایی و لــذا درك مــا را از 

ــ ــی م ــی  ؤعوامــل کل ــر فزون ــن متغی ــر ای ثر ب

ها گویاي آن بودنـد   همچنین یافته. بخشد می

ــه ســه م ــعیت  ؤک ــات اقتصــادي، وض ــه ثب لف

هــاي مهــم اقتصــادي و فســاد مــالی  شـاخص 

که در این تحقیق مطرح شدند به ) اقتصادي(

امل بر نوع نگـرش  ثرترین عوؤترتیب اولویت م

ه اعتمــاد سیاســی بــه شــمار مــردم در زمینــ

  .روند می

از یک منظر شاید بتـوان گفـت بـیش از    

هر چیز وجود امنیت و ثبات در فضاي کسب 

و کار جامعه و پایـداري در شـرایط اقتصـادي    

خود، خانواده و  کشور مردم را نسبت به آینده

مـدي و پاسـخگویی عملـی    جامعه و نیـز کارآ 

هــاي مهـم زنــدگی   کــی از عرصـه دولـت در ی 

بـا عنایـت   . سازد میدوار، مطمئن و دلگرم میا

بـــه نتـــایج تحقیقـــات هافســـتد و برخـــی  

گریـزي و   هاي دیگر که حاکی از ابهام پژوهش

اجتناب از عدم اطمینان نزد مردم ایران و نیز 

پذیري زیاد آنها به ویژه در زمینه  عدم ریسک

ر کومسائل مالی و اقتصادي است، نتیجـه مـذ  

  .استمل بیشتر قابل تأ

هـاي مهـم اقتصـادي     عامل دوم شاخص

نظیر نرخ بیکـاري، تـورم، نـرخ اقـالم عمـده      

ــذایی،    ــواد غ ــکن، م ــون مس ــادي همچ اقتص

هـاي رفـاه    پوشاك و بـه طـور کلـی شـاخص    

ایـن امـور از آن   . اقتصادي و اجتمـاعی اسـت  

جهت اهمیت دارند که عموم مردم در زندگی 

آنهــا درگیرنــد و روزمــره خــود بــه نــوعی بــا 

هــا  تغییــرات هــر چنــد انــدك ایــن شــاخص

چـرا کـه اثـرات     ؛ملموس است برایشان کامالً

آن را در زنــدگی خــود و خــانواده بــه خــوبی 

ســته یــا ناخواســته بــا احســاس نمــوده و خوا

هـا و   هـا در خصـوص توانمنـدي   استناد بـه آن 

ــردان بــه قضــاوت     شایســتگی هــاي دولتم

نکتـه خـالی از   البته توجه به این . نشینند می

لطف نیست کـه در صـورت نبـود عامـل اول     

نوسانات یـا  ) یعنی ثبات و پایداري اقتصادي(

هـاي کـالن اقتصـادي     بهبود مقطعی شاخص

در . چندان راهگشـا و سـودمند نخواهـد بـود    

هـاي مردمـی در    نهایت بـا لحـاظ حساسـیت   

ایــران در خصــوص وجــود فســاد مــالی و     

یید أي تادار-هاي سیاسی اقتصادي در دستگاه



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

زم
ن

تا
س

 
13

90
  

   

 

309  

باشـد و   رعی سوم دور از ذهـن نمـی  فرضیه ف

کـه جلـب اعتمـاد    تأکید مجددي است بـر این 

مردم به دولـت و نهادهـاي سیاسـی نیازمنـد     

رزدگی بـا  مبارزه جدي، پیگیر و به دور از شعا

بازي و  خواري، پارتی هایی همچون رانت پدیده

کنی آن به ویژه در میـان   فساد اداري و ریشه

که در بسیاري از مـوارد  لب آناج. مدیران است

ممکن است نوعی رابطه درونی احتمالی بـین  

لفه وجود داشته باشد که نبایـد آن  ؤاین سه م

براي نمونه شـاید بتـوان   . را از نظر دور داشت

یکی از علل آشفتگی و عدم پایداري در حوزه 

هاي عمـده   اقتصادي و نامناسب بودن شاخص

شـدن فسـاد    این بخش را به وجود یا نهادینـه 

مالی و اداري در سطوح مختلف جامعه نسبت 

داد کـــه الزم اســـت دربـــاره آن تحقیقـــات 

  .انجام شودبیشتري 

  فرجام

  پیشنهادهاي تحقیق

میـزان ثبـات اقتصـادي،     اشاره شـد کـه  

هاي مهـم اقتصـادي و فسـاد     وضعیت شاخص

ثرترین عوامـل  ؤبه ترتیب مـ ) اقتصادي(مالی 

بـه دولـت    اقتصادي بر میزان اعتماد عمـومی 

بایست بـراي بهبـود وضـعیت     ا میلذ ،هستند

ریزي شود تا  هاي اقتصادي برنامه شاخص این

اد مـردم نسـبت بـه نهادهـاي     بر سطح اعتمـ 

ــأ ــذکور ت ــدم ــی نگذارن ــد . ثیر منف ــردم بای م

هـاي اقتصـادي در    احساس کنند که فعالیـت 

بینـی   کشورشان از اطمینـان و قابلیـت پـیش   

تلزم آن اسـت  الزم برخوردار است و ایـن مسـ  

دمات در کشـور داراي  که قیمت کاالهـا و خـ  

همچنـین توصـیه   . منـد باشـد   ثبات و ضابطه

هـاي مهـم    شود در زمینه اصـالح شـاخص   می

اقتصادي، مهار تورم و بیکاري و بهبود سـطح  

هــاي  ریــزي عیشــت مــردم برنامــهدرآمــد و م

مدت در دسـتور  مدت و بلند مدت، میان کوتاه

بررسـی و   زون بـر آن افـ . کار دولت قرار گیرد

ثر بر ایجاد فسـاد مـالی و   ؤیابی عوامل م ریشه

اداري و تالش ملموس براي رفع آنهـا بسـیار   

البته ادراك مردم از یـک   .راهگشا خواهد بود

پدیده یا نـوع نگـرش آنهـا نسـبت بـه آن در      

مقابل وضعیت واقعی حاکم بر یک متغیـر، دو  

ــاوت    ــال متف ــین ح ــرتبط و در ع ــوع م موض

ه عبارت بهتر ممکن اسـت وضـعیت   ب. هستند

امـا   ،واقعی یک متغیر در جامعه مطلوب باشد

نگرش عمـومی یـا ادراك مـردم از آن عامـل     

چندان مطلوب نباشد و یـا حتـی نگـاه آنـان     

نامساعد باشد و بر عکس ممکـن اسـت    کامالً

 ،وضعیت جاري متغیر دیگري نامطلوب باشـد 

اما نگـرش یـا ادراك عمـومی نسـبت بـه آن      

مثـل شـرایط   (چندان نامطلوب نباشـد    پدیده

ی یا اقتصادي حـاکم در یـک   فرهنگی، سیاس

  ).جامعه

هاي محققـان   باید توجه داشت که یافته

رفتــار ســازمانی در ایــن زمینــه حــاکی از آن 
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است که آنچه مبنـاي رفتـار و مواضـع مـردم     

وضعیت واقعی متغیرها یا  لزوماً ،گیرد قرار می

، اقتصــاد، شـرایط واقعــی حــاکم بـر سیاســت  

بلکـه ادراك آنهـا    ،نیست... فرهنگ، جامعه و 

هـا یـا موضـوعات مختلـف      نسبت بـه پدیـده  

. گیـرد  مبناي تفکر، رفتار و عمل آنها قرار مـی 

 هاي دولتـی صـرفاً   شود سازمان لذا توصیه می

 ،به نحوه انجام کار و یا اداره امور توجه نکنند

بلکه به همان انـدازه نیـز نسـبت بـه بازتـاب      

هاي خود در افکار عمومی و نوع نگـاه،   لیتفعا

ها و خدمات  برداشت یا ادراك مردم از فعالیت

خود توجه داشـته باشـند و دالیـل بهبـود یـا      

تنزل در این زمینه را به دقت مورد موشکافی 

  .         قرار دهند

براي نمونه فسـاد مـالی و اقتصـادي بـه     

ثر بـر کـاهش   ؤعنوان یکی از عوامل بسیار مـ 

هـاي سیاسـی    ها و نظام اد مردم به دولتاعتم

امـا  . در کشورهاي مختلف شناخته شده است

ادراك مردم از میزان وجود و گسترش پدیده 

فساد در هر جامعه بیش از میزان فساد واقعی 

زیرا مبنـاي   ،حاکم در یک کشور اهمیت دارد

قضاوت و رفتار مردم را نوع نگرش کنونی آنها 

 طبعـاً . ات مفـروض نه واقعیـ  ،دهد تشکیل می

بهبود وضـعیت جـاري ایـن متغیرهـاي مهـم      

اقتصـادي در هـر کشـور بـه افـزایش اعتمــاد      

هاي اجرایی کمـک   عمومی به دولت و دستگاه

را در  کنــد و در نهایــت اعتمــاد سیاســی مــی

  .جامعه ارتقا خواهد بخشید

در این زمینه توجه بیشتر به مـوارد زیـر   

مینان و تالش براي ایجاد اط: گردد توصیه می

ــیش  ــت پ ــت  قابلی ــی الزم در فعالی ــاي  بین ه

بـه ویـژه ایجـاد امنیـت     (شـور  اقتصادي در ک

پایـدار   ؛)گـذاري در بخـش خصوصـی    سرمایه

هـا و  شـوك  در مقابـل اقتصاد کشـور  ساختن 

ي احتمالی و به ویـژه امـواج   اقتصاد يفشارها

مندي قیمت کاالهـا   ضابطه ؛روانی ناشی از آن

کاالها و خدمات  به ویژه(و خدمات در کشور 

تـورم در  اي نـرخ   مهار اصولی و پایه ؛)اساسی

ر یـ نظ یاصـل  يهـا  ژه در گـروه یـ بـه و ( کشور

 ؛...)مسکن، خوراك، پوشاك، حمـل و نقـل و   

تالش براي بهبود وضعیت اشتغال در جامعـه  

هـاي شـغلی کـافی و     از طریق ایجـاد فرصـت  

کوشـش بـراي    ؛مناسب براي جوانـان کشـور  

بــراي  مــد خانوارهــادرآافــزایش ســطح کلــی 

هــاي اصــلی زنــدگی از قبیــل مین هزینــهأتــ

ك، پوشـاك، گـردش و تفـریح،    مسکن، خورا

ایجاد تعـادل و تناسـب بـین     غیره؛ آموزش و

هاي زندگی شخصی و زنـدگی کـاري    شاخص

ریزي  ، و برنامه)زایش کیفیت زندگی کارياف(

درآمد و ثـروت  تر  عادالنهع یتوزو اقدام جهت 

  .ها بعیضو رفع ت در جامعه
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هـاي   پـژوهش هایی براي پیشنهاد

  آینده

در ایـــن قســـمت جهـــت اســـتفاده    

در آینـده در مـورد    پژوهشگرانی که احتمـاالً 

بحث اعتماد عمومی یا موضوعات مربـوط بـه   

 ،گذارنـد  آن پا به عرصه تحقیق و پژوهش می

پیشنهادهایی به عنوان زمینه پژوهش مطـرح  

  :شود می

ــدل . 1 ــون ســایر م ــا طراحــی و آزم ي ه

شده در حوزه اعتماد سیاسی و اعتمـاد   مطرح

در  هـایی کـه عمـدتاً    عمومی بـه ویـژه مـدل   

ند ا اي اخیر به جامعه علمی معرفی شدهه سال

شـده در ایـن    و مقایسه آنهـا بـا الگـوي ارائـه    

تـر سـاختن ادبیـات     پژوهش به منظـور غنـی  

  کنونی تحقیق؛

ثر در ؤبررسی سایر عوامل احتمالی مـ . 2

می و تکمیل یـا  اعتماد عمو افزایش یا کاهش

بـراي  (شده در این پـژوهش   اصالح مدل ارائه

ــال وارد ســاختن عــواملی ن ــارآمث ــر ک یی، ظی

ــل ... و اثربخشـــی، عملکـــرد  ــار عامـ در کنـ

ثیر میزان و نحوه اثـر آنهـا یـا    پاسخگویی و تأ

ــل راه   ــر عوام ــورد دیگ ــی در م ــردي بررس ب

ــه   ــالح طبق ــل و اص ــی و تکمی ــدي  محیط بن

 ؛)املخصوص این عوگرفته در  صورت

 هـاي  تحقیق حاضر با استفاده از روش. 3

شـده   کمی و به طور مشخص پیمـایش انجـام  

شود بـا   گران آینده توصیه میبه پژوهش. است

هاي کیفی نظیـر مصـاحبه    گیري از روش بهره

، میق، مشاهده مشـارکتی، تحلیـل محتـوي   ع

مطالعه موردي، تحقیق داده بنیـان یـا سـایر    

نــین تحقیقــی را انجــام هـاي مربــوط چ  روش

دهند و ضمن ارائه الگوهـاي جدیـدتر نتـایج    

حقیقــات مــذکور را بــا نتــایج بــه حاصــل از ت

آمده از این تحقیق و تحقیقات پیشـین   دست

 . مقایسه نمایند

گســـترش جامعـــه آمـــاري چنـــین . 4

تحقیقاتی بـه کلیـه منـاطق تهـران یـا سـایر       

شهرهاي کشور و مقایسه تطبیقی منـاطق بـا   

ــر  جهــت قضــاوت دقیــق و علمــی یکــدیگر  ت

  ؛دولت بهپیرامون سطح اعتماد عمومی 

شناســـایی و کنتـــرل متغیرهـــاي   . 5

گر، فرعی یا مزاحم که در روند انجـام   مداخله

ده آورند و اسـتفا  چنین تحقیقی خلل وارد می

 ؛گونه متغیرها از تدابیر خاص براي کنترل این

پیش از این اشـاره شـد کـه وضـعیت     . 6

متغیرها در جامعه و طـرز تلقـی   واقعی برخی 

یا برداشت یا نگرش مردم در مورد این عوامل 

 ،آنچـه کـه اهمیـت دارد   . ندا دو بحث متفاوت

ادراك عمومی در مورد وضـعیت کنـونی ایـن    

زیرا ادراك یا  ،نه واقعیت موجود ،عوامل است

طرز تلقی افراد مبناي داوري یا رفتار آنان در 

بنـابراین  . خصوص موضوعات روز جامعه است
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شود که پژوهشـگران آینـده ادراك    توصیه می

عمومی در مورد متغیرهاي چنین تحقیقـاتی  

هـاي موجـود در    را بررسی و آن را با واقعیـت 

الف در صورت وجود اخت. نندکجامعه مقایسه 

تــوان   معنــادار بــین ایــن دو مقولــه مــی     

ثر بـر  ؤهایی را براي شناخت عوامل م پژوهش

جهت کشـف چگـونگی و    یابی این امر و ریشه

 .چرایی این مشکل طراحی و اجرا نمود

هـاي   بر پایه نظریات موجـود و یافتـه  . 7

 هاي پیشین مردم ایران اصـوالً  برخی پژوهش

هـا چنـدان    به حوزه سیاست و فعالیت دولـت 

ــتند  ــد نیس ــبین و معتم ــه  . خوش ــراي نمون ب

پرهیز دائمی مـردم ایـران    توان به تردید و می

مـــدهاي مربـــوط بـــه ســـازي درآ از شـــفاف

بـه ویـژه در   (هاي اقتصـادي خـانواده    فعالیت

ها و براي فرار از پرداخـت مالیـات    برابر دولت

در  اشـاره کـرد کـه ظـاهراً    ) واقعی بـه دولـت  

هـا و عـدم    اعتمادي آنها نسـبت بـه دولـت    بی

کرد مناسب این منـابع   اطمینان آنان از هزینه

) براي افـزایش رفـاه اجتمـاعی   (توسط دولت 

رسد ایـن یـک مشـکل     به نظر می. دارد ریشه

فرهنگی است و در تاریخ گذشته کشور ایران 

هاي خودکامـه پادشـاهی در    و وجود حکومت

ــرن ــول ق ــه دارد  ط ــته ریش ــاي گذش ــذا . ه ل

د که توسط متخصصان امر در شو پیشنهاد می

ي بیشتري صورت پـذیرد  ها این زمینه بررسی

د رفت از این معضل و جلب اعتما و براي برون

 . ها چاره اندیشی شود مردم به دولت

  هاي پژوهش محدودیت

هـــر پـــژوهش بـــا تنگناهـــا و عوامـــل 

ایـن تحقیـق نیـز از    . زا مواجه است محدودیت

ــوده اســت  ــار نب ــده برکن ــن قاع برخــی از . ای

هـا بـه شـرح     ترین این موانع و محدودیت مهم

  :  زیر هستند

هــاي زمــانی حــاکم بــر  محــدودیت .1

مشخص  چه از نظر فرصت(تحقیق 

براي به پایان رسیدن تحقیق و چه 

از لحاظ شـرایط و اوضـاع و احـوال    

اجتماعی حاکم در  -ملتهب سیاسی

زمـانی اجـراي ایـن     جامعه در بـازه 

ــه ــژوهش کــه نمون ــامالً پ  گیــري ک

متناســـب و تصـــادفی و جلـــب   

همکاري و دریافت پاسخ صـحیح از  

  .)ساخت افراد را دشوار می

ــدودیت  .2 ــا مح ــی ی ــی بیرون  در روای

ها که بـا   ي یافتهپذیر قابلیت تعمیم

پژوهشـگر در  توجه به ناگزیر بودن 

ــه  ــتفاده از روش نمون ــري در  اس گی

لذا . باشد ناپذیر می س اجتنابدستر

گونه تعمیم سریع نتایج حاصـل  هر

از این پـژوهش بـه جوامـع آمـاري     
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بایست با احتیاط کامـل   تر می بزرگ

 .همراه باشد

و   هـا  تردید یا عدم تمایل سـازمان   .3

افراد جهت همکاري با پژوهشـگر و  

بـه  (یا عـدم همکـاري کامـل آنهـا     

دالیل مختلفی مثل ترس از کنترل 

ــرات و    ــدن نظ ــرمال ش ــا ب ــدن ی ش

 ؛)ها دیدگاه

ــدودیت .4 ــزار    محـ ــی ابـ ــاي ذاتـ هـ

آوري  پرسشـــنامه بــــراي جمــــع 

احتمـال  (اطالعـات کامـل و دقیـق    

عدم ارائه اطالعات صحیح و دقیـق  

ــط  ــایق توسـ ــف حقـ ــا تحریـ  و یـ

 ؛)یل مختلفها به دال آزمودنی

ــرل   .5 ــواري کنتـ ــدودیت و دشـ محـ

وضعیتی که افراد در آن وضعیت به 

دشـواري  (دهند  ها پاسخ می پرسش

محقق در کنترل متغیرهاي فرعـی،  

 ؛)گر و مزاحم احتمالی مداخله

توانند به  عوامل مهم دیگري نیز می .6

عنــوان عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر 

ه در اعتماد سیاسی منظور شوند کـ 

ــل محــدودیت   ــه دلی ــه ب ــن مقال ای

هــا پرداختــه نشــد و  موضــوع بــدان

هاي  توان آنها را موضوع پژوهش می

 .آینده در این زمینه قرار داد
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